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EDITAL CPPG/GBM - 05/2017

DO ESCOPO: Visando complementar a formação e a qualificação do seu corpo discente, a
CPPG/GBM publica o presente EDITAL para a concessão de recursos para participação de alunos
em eventos científicos (congressos, simpósios, workshops e/ou disciplinas/cursos) no Brasil ou no
Exterior (ver DA ELEGIBILIDADE).
DA NATUREZA DO RECURSO: O recurso poderá ser utilizado para o pagamento de inscrições,
aquisição de bilhete aéreo e/ou diárias. Todas as solicitações referentes ao presente Edital serão
avaliadas individualmente e comparativamente, sendo que a decisão pelo financiamento dos itens
solicitados dependerá, entre outros fatores, da disponibilidade de recursos do PPG-GBM.

DA ELEGIBILIDADE: Terão prioridade na concessão de recursos do presente edital alunos do
PPG-GBM que não possuam bolsa de estudos ou bolsistas de agências de fomento que não forneçam
reserva técnica ou taxa de bancada. Cada aluno poderá solicitar o apoio para apenas um (01)
evento, que deverá ocorrer no período de 31 de Agosto de 2017 a 31 de Janeiro de 2018.
Observações:
(a) Será dada prioridade aos alunos aprovados no Exame de Qualificação ou que ainda não foram
contemplados em Editais anteriores.
(b) Alunos que tiveram seu relatório anual reprovado NÃO poderão enviar solicitação para o
presente edital.
(c) Alunos que tiverem pendências junto ao PPG-GBM terão suas solicitações preteridas.

DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Para a solicitação de recursos no presente edital, o aluno deverá encaminhar, por meio do
Formulário
de
solicitação
on-line,
disponível
em
http://www.ib.unicamp.br/pos/editalgbm05_17_recursosdiscentes:
● Cópia do trabalho submetido para o evento (apresentação em PowerPoint, pôster,
manuscrito ou artigo publicado); este documento não é obrigatório no ato da inscrição,
porém obrigatório para a liberação do recurso;
● Aceite do trabalho no evento (não obrigatório no ato da inscrição, porém obrigatório para a
liberação do recurso);
● Histórico Escolar do curso atual na Pós-Graduação.
Após envio do formulário on-line, será solicitada anuência do(a) orientador(a) à participação do
aluno no evento. Somente serão aceitas as inscrições que tiverem anuência dos respectivos
orientadores.

DO JULGAMENTO DAS SOLICITAÇÕES: A avaliação de todas as solicitações para o presente edital
será realizada de modo comparativo por uma comissão julgadora e levará em consideração a
importância do evento, a forma de apresentação do trabalho (painel/oral) e o desempenho do
aluno no curso. A comissão julgadora será apontada pelo PPG-GBM.

DOS PRAZOS:
● Data limite para inscrições: 31/Agosto/2017
● Divulgação dos pedidos selecionados: 15/Setembro/2017
● Não serão avaliadas solicitações enviadas fora dos prazos e das condições
estabelecidas.
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