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Edital PPG-Ecologia 05/2017
Apoio geral para as dissertações e teses
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Finalidade

Visando complementar a formação discente e a execução de projetos de pesquisa por parte de
discentes do Programa de Pós-Graduação em Ecologia (PPG-Ecologia), a comissão do PPGEcologia torna público este edital para a alocação de recursos complementares de custeio que
apoiem os projetos de dissertação e tese de estudantes do PPG-Ecologia.
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Elegibilidade

O edital é destinado aos discentes, mas deve ser solicitado pelos seus orientadores. Para
concessão do recurso deverão ser cumpridos os seguintes pré-requisitos
1) O docente deve ser credenciado no PPG-Ecologia e ter pelo menos uma orientação ativa;
2) O recurso solicitado deverá estar associado ao projeto de dissertação/tese de pelo menos um
discente;
3) O docente deve declarar os orientados que se beneficiarão do recurso;
4) Cada docente poderá fazer uma única solicitação;
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Valor da concessão

Serão destinados R$ 70.000,00 do recurso de custeio PROEX do PPG-Ecologia. Os valores
máximos de cada concessão serão:


R$ 3.500,00 para solicitações que contemplem um discente;



R$ 5.500,00 para solicitações que contemplem dois discentes;



R$ 7.000,00 para solicitações que contemplem três discentes;



R$ 8.000,00 para solicitações que contemplem quatro ou mais discentes.

Caso o valor total solicitado ultrapasse R$ 70.000,00 todas as propostas serão corrigidas
proporcionalmente.
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Itens financiáveis

Serão financiados unicamente itens de custeio listados no capítulo VI do Regulamento do Programa
de Excelência Acadêmica – PROEX - da CAPES (Portaria 34 de 2006, atualizada pela Portaria 102
de agosto de 2015):
1. Manutenção de equipamentos usados por discentes do PPG-Ecologia;
2. Material de consumo necessário para o trabalho de dissertação ou tese;
3. Serviços de terceiros diretamente relacionados ao trabalho de dissertação ou tese;
4. Publicação de artigos com participação discente;
5. Locação de veículos diretamente relacionados ao trabalho de dissertação ou tese;
6. Passagens para discentes;
7. Reembolso de gastos de discentes com alimentação, transporte urbano e participação em
eventos.

O financiamento visa a atividade de pesquisa discente e não serão apoiados os gastos com diárias,
passagens ou outras atividades de docentes.
4.1

Uso dos recursos

Os beneficiários de recursos deste edital deverão efetuar a solicitação de compra de material (pela
Intranet do IB) até o dia 31 de outubro de 2017, impreterivelmente. Os pedidos de reembolso
deverão ser efetuados até o dia 19 de janeiro de 2018, impreterivelmente.
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Documentação

A candidatura deve ser feita pelo docente por meio do formulário disponibilizado no link abaixo,
anexando os documentos solicitados:

http://www.ib.unicamp.br/pos/form_eco_apoiogeral0517
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Prazos



Data limite para o recebimento das inscrições: 17 de setembro de 2017



Divulgação dos resultados: até 22 de setembro de 2017.

