
 

Edital PPG-Biociências e Tecnologia de Produtos Bioativos 02/2018 

 

Apoio à participação de discentes em eventos científicos 

 

1 Finalidade  

Visando complementar a formação discente e a visibilidade nacional e internacional do 

Programa de Pós-Graduação em Biociências e Tecnologia de Produtos Bioativos (PPG-

BTPB), a comissão do PPG-BTPB torna público este edital para a alocação de recursos 

complementares para a participação de estudantes em eventos científicos no Brasil e no 

exterior. Este edital tem caráter complementar, e não de financiamento integral de 

participação.  

 

2 Elegibilidade  

O edital é destinado a discentes bolsistas CAPES regularmente matriculados nos Cursos de 

Mestrado ou Doutorado do PPG-BTPB. Para concessão do recurso deverão ser cumpridos os 

seguintes pré-requisitos: 

1) O evento deverá ocorrer no segundo semestre de 2018;  

2) Na data de participação no evento o discente deverá estar ainda regularmente matriculado;  

3) Poderá ser solicitada verba para participação em eventos científicos (congressos, 

simpósios, minicursos ou workshops) no Brasil ou no exterior;  

4) O solicitante deverá apresentar um trabalho no evento (com exceção da participação em 

minicursos);  

5) Ter anuência do(a) orientador(a);  

6) Cada discente poderá apresentar uma única solicitação.  

 

3 Valor da concessão  

Serão destinados R$ 15.000,00 do recurso PROAP do PPG-BTPB. O valor máximo para cada 

concessão será de R$ 640,00 para eventos nacionais e de R$1.280,00 para eventos 

internacionais.  

O recurso poderá ser utilizado para o pagamento de inscrições e/ou diárias. O financiamento 

destes itens depende, especialmente, da disponibilidade de recursos do PPG-BTPB. 



4 Documentação  

A candidatura deve ser feita por meio do formulário disponibilizado no link abaixo, 

anexando os documentos solicitados:  

http://www.ib.unicamp.br/pos/editalbtpb07-18 

 

4.1 Solicitação  

1) Ficha de inscrição preenchida, contendo valor solicitado e justificativa da participação no 

evento.  

2) Declaração que não receberá recurso financeiro de outra agência de fomento para o mesmo 

evento. 

3) Cópia do trabalho a ser apresentado  

4) Cópia da programação científica do evento  

5) Histórico Escolar da pós graduação 

 

 

4.2 Liberação do recurso  

Para a liberação do recurso é necessário:  

1) Aceite do trabalho.  

 

5 Critérios de avaliação  

A avaliação das solicitações ficará a cargo da CPPG-BTPB. Os critérios utilizados serão:  

1) Relevância e visibilidade do evento;  

2) Qualidade da programação científica do evento;  

3) Autoria. Será dada preferência a trabalhos onde o solicitante é primeiro autor;  

4) Qualidade do trabalho apresentado, seguindo os critérios: 1) novidade e relevância do 

trabalho; 2) estágio do trabalho (poderá ser alocado recurso para apresentação de trabalhos 

preliminares, mas trabalhos mais completos terão preferência); 3) clareza na escrita.  

6 Prazos  

1 Data limite para o recebimento das inscrições: 31 de julho de 2018  

2 Divulgação dos resultados: até 31 de agosto de 2018.  


