
PPGCI/UEL 

 

Crítérios para auxílio à participação de discentes em eventos 

A concessão de recursos financeiros para diárias e passagens de estudantes regulares do 

PPGCI seguem as normas da UEL e poderão ser utilizados para pagamento, locomoção, 

hospedagem e alimentação no período do evento. Para a distribuição dos recursos a 

solicitação do estudante será analisada pela Comissão Coordenação d PPGCI, que a 

avaliará a possibilidade de concessão de recursos de acordo com esses critérios e a 

disponibilidade financeira do programa: 

− Os estudantes poderão solicitar recursos mediante a comprovação da aprovação de 

trabalhos para serem apresentados  e publicados em anais de eventos de âmbito 

nacional (no país) para apoio financeiro, com formulário específico (anexo); 

− Cada estudante poderá receber apoio para participação em eventos uma vez ao ano; 

− O auxílio viagem será concedido apenas para um autor por trabalho aprovado; 

− A indicação de eventos pelo “qualis” de eventos da CAPES (quando e se houver) da 

área de Ciências Sociais Aplicadas I será considerada na análise; 

− Os mestrandos que estiverem em semestres mais avançados terão prioridade no 

recebimento do recurso, não serão contemplados estudantes que ainda não 

concluíram o primeiro semestre do curso; 

− Em viagens de dois ou mais estudantes para um mesmo evento, os documentos 

comprobatórios de despesas devem ser individuais, por estudante; 

− Ao retorno da viagem, no prazo de 2 (dois) dias úteis, o estudante deverá apresentar 

relatório circunstanciado, com os documentos comprobatórios para a PROPPG/UEL: 

o Comprovantes de apresentação de trabalho (imprescindível), recibo de 

embarque/ticket de viagem (originais) e gastos com táxi  - recibo (quando 

houver recursos para esses itens). 

Esses critérios foram elaborados por uma comissão representante dos alunos da turma de 

2012 e analisados, adequados às normas da UEL e aprovados pela Comissão 

Coordenadora do PPGCI na reunião de 27 de junho de 2013. 


