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EDITAL CPPG/GBM - 05/2016-2017  

 

DO ESCOPO: Visando complementar a formação e a qualificação do seu corpo docente, a 

CPPG/GBM torna presente o referido EDITAL para a alocação de recursos para participação 

de eventos científicos (congressos, simpósios, workshops e/ou disciplinas/cursos e trabalho 

de campo) no Brasil ou Exterior. 

 

DA NATUREZA DO RECURSO: O recurso poderá ser utilizando para o pagamento de 

inscrições, compra de bilhete aéreo e/ou diárias. O financiamento destes itens depende,  

especialmente, da disponibilidade de recursos do PPG-GBM. 

 

DA ELEGEBILIDADE: Docentes cadastrados no PPG-GBM permanentes ou colaboradores. 

Cada docente poderá solicitar o apoio para apenas um (01) evento que deverá ocorrer no 

período de 03/Janeiro/2017 a 31/Maio/2017. Só serão consideradas solicitações de 

docentes que que estejam em dia com os as demandas do programa (e.g.; oferecimento de 

disciplinas, entrega de informações no prazo para a confecção do relatório CAPES, etc.). 

 

DA DOCUMENTAÇÃO:  

 Ficha de solicitação preenchida, contendo justificativa, descrição do evento (com link 

para o respectivo website) e forma de apresentação (oral/painel); 

 Cópia do trabalho submetido para o evento; 

 Aceite do trabalho no evento (não obrigatório no ato da inscrição, porém obrigatório 

para a liberação do recurso) 

 Enviar documentos para cpgib@unicamp.br, com “EDITAL DOCENTES GBM – 

05/2016” no campo “assunto” do e-mail. O envio deve ser feito pelo e-mail pessoal 

do(a) solicitante. 
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DA AVALIAÇÃO: A avaliação será realizada por uma comissão julgadora e levará em 

consideração a importância do evento, a forma de apresentação do trabalho (painel/oral), o 

CV do docente, com enfoque na qualidade da produção científica.  

 

DOS PRAZOS: 

 Data limite para inscrições: 28/janeiro/2017 

 Divulgação dos selecionados: 13/Fevereiro/2017 

 Não serão avaliadas solicitações fora dos prazos e das condições estabelecidas. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Fabio Trindade Maranhão Costa 
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(Original assinado pela Comissão)  
 


