
Deliberação - Comissão Coordenadora  02/2011

Estabelece  normas  sobre  seleção  e  critérios 

para  classificação  de  candidatos  ao  auxílio 

financeiro  do  PROAP-CAPES  destinado  ao 

Programa  de  Pós-Graduação  Associado  em 

Educação Física

Considerando a Resolução CEPE 058/2010 (UEL);

Considerando a Portaria nº 076/2010 da Capes que regulamenta o Programa de Demanda  

Social;

Considerando a Portaria nº 064/2010 da Capes que regulamenta a sistemática do Programa de 

Apoio à Pós-graduação – PROAP;

Considerando a  deliberação da Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

Associado em Educação Física, realizada em no dia 15/12/2010;

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física 

resolve  estabelecer  normas  para  a  regulamentação  de  distribuição  de  recursos  PROAP-

CAPES a alunos regularmente matriculados.

A solicitação de recursos por aluno está prevista na Portaria nº 64, de 24 de março de 

2010, nos artigos 10, 11, 12 (Participação de alunos em eventos no país e no exterior) e 14  

(Participação de alunos em trabalhos de campo e coleta de dados no país)  e priorizam as 

seguintes  ações:  taxas  de  inscrição  em  eventos,  passagem,  hospedagem,  alimentação  e 

locomoção urbana condicionadas à disponibilidade de recursos pelo programa.

Para a solicitação de recursos para COLETA DE DADOS E ESTÁGIOS, deve-se obedecer 

os seguintes critérios:

a) Solicitação com antecedência mínima de 30 dias;

b) Justificativa pautada na execução do projeto de pesquisa, destacando a necessidade 

de deslocamento; 

c) Anuência do orientador;



d) Correspondência de aceite do responsável na instituição promotora onde os dados 

serão coletados;

e) Número Maximo de diárias = 7 diárias/R$100,00 a diária;

f) Entrega de relatório em 15 dias após o retorno, conforme modelo disponibilizado 

pelo Programa, com assinatura do estudante, do orientador e do responsável na instituição.

g) As solicitações serão observadas a partir dos Critérios de análise e classificação: 

Pertinência com a Área de Concentração e Linha de Pesquisa; Não ser bolsista; Não ter sido 

beneficiado com recursos no ano corrente; Ser ex-bolsista e não ter sido beneficiado durante o 

curso;

Para a solicitação de recursos para PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, deve-se obedecer os 

seguintes critérios:

a) Solicitação com antecedência mínima de 30 dias;

b) Oficio de solicitação com justificativa referente à participação e contribuição para a 

formação discente;

c) Anuência do orientador;

d) Apresentação de documento comprobatório de aceitação e/ou comunicação oficial 

para participar em congresso/conferência;

e) Ser o autor principal ou co-autor do trabalho a ser apresentado no evento;

f) Número Máximo de diárias = 3 diárias/R$100,00 a diária.

g) Entrega de relatório em 15 dias após o retorno, conforme modelo disponibilizado 

pelo Programa, com assinatura do estudante e do coordenador.

h) No caso de mais de uma solicitação, os Critérios de análise e classificação serão: Ser 

1o autor do trabalho; Ser apresentador do trabalho; Pertinência com a Área de Concentração e 

Linha de Pesquisa; Não ser bolsista; Não ter sido beneficiado com recursos no ano corrente;  

Ser ex-bolsista e não ter sido beneficiado durante o curso; 



Os casos omissos serão decididos pela comissão coordenadora.

Londrina, 03 de 0utubro de 2011

         Marcos Doederlein Polito

        Coordenador do PPGEF/UEL


