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EDITAL CPPG/GBM - 03/2022 

 

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

CPPG/GBM torna presente o referido EDITAL para a concessão de recursos para materiais 

consumíveis ou participação de docentes em eventos científicos (congressos, simpósios, workshops 

e/ou disciplinas/cursos) no Brasil ou no Exterior (ver DA ELEGEBILIDADE). 

 

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

compra de bilhete aéreo e/ou diárias. O presente edital estabelece o valor de R$ 5.000,00 como o 

teto de recurso passível de ser solicitado em cada pedido. Todas as solicitações referentes ao 

presente edital sera o avaliadas individualmente e comparativamente, sendo que a decisa o pelo 

financiamento dos itens solicitados dependerá, entre outros fatores, da disponibilidade de recursos 

do PPG-GBM. 

 

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

docente poderá́ solicitar o apoio a um (01) evento, que deverá ocorrer no período de 01 de 

Setembro de 2022 a 31 de Março de 2023. Só serão consideradas solicitações de docentes que 

não possuam pendências com o Programa e estejam em dia com as demandas do mesmo 

(e.g.: oferecimento de disciplinas (nos últimos 3 anos), entrega de informações no prazo para a 

confecção do relatório CAPES, participação no GBMeeting, etc.). 

 

DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: Para a solicitação de recursos no presente edital, o docente deverá 

encaminhar, por meio do Formulário de solicitação on-line, disponível em  

https://forms.gle/kKNrWwLawYJGd1Ft6 

 No caso de evento: 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); 

 Justificativa detalhada para uso do recurso.  
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DO JULGAMENTO DAS SOLICITAÇÕES: A avaliação de todas as solicitações para o presente edital 

será realizada de modo comparativo por uma comissa o julgadora e levará em consideraça o a 

importância do evento, a forma de apresentação do trabalho (painel/oral), contrapartida em 

termos de financiamento e o CV do docente, com enfoque na qualidade da produção científica. A 

comissão julgadora será apontada pelo PPG-GBM. 

 

DOS PRAZOS: 

 Data limite para inscrições: 24/agosto/2022 

 Divulgação dos selecionados: 31/agosto/2022 

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

 

 

 

 

Prof. Dr. Pedro Manoel Mendes de Moraes Vieira 

 

 

 

Profa. Dra.  Cristina Elisa Alvarez Martinez                  Prof. Dr. Fabio Papes 

(Original assinado pela Comissão)  
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