FICHA DE SOLICITAÇÃO DE SUPORTE FINANCEIRO PARA
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
(DISCENTES)
Datas para solicitações:
1º Período: 14 à 30 de junho
2º Período: 15 à 30 de agosto

Informações necessárias do evento
Nome do Evento:
Página do evento na internet (link):
Edição do Evento:
Periodicidade do Evento (anual, bienal, trienal, …):
Abrangência do Evento (Local, Estadual, Nacional, Internacional):
Local de Realização:
Ano de Realização:
Organizador (Programa de Pós-graduação / Grupo de Pesquisa, Instituição de Ensino e/ou Pesquisa,
Sociedade/Associação Científica ou outro) :

Publicação de anais (sim ou não):
Avaliação pelos pares (sim ou não):
ISBN ou ISSN:
Apoio financeiro (da própria instituição de Ensino e/ou Pesquisa, de agências públicas de fomento ou de
outros):

Comissão Organizadora (nome, instituição, país):
Comissão Científica (nome, instituição, país):

Informações do trabalho a ser apresentado
Título do Trabalho:
Autores, indicando a situação de cada um (docente permanente, docente colaborador, aluno de Pósgraduação, aluno de graduação, membro externo):
Tipo de trabalho (resumo em anais, oral, painel, trabalho completo etc):
Número de páginas do trabalho (somente p/ trabalhos completos):

Informações Acadêmicas
Nome Completo do Aluno:
Matrícula:
Título da Dissertação:
Orientador e Co-orientador (quando houver):
Pontuação conforme Anexo I (informar a pontuação obtida):

Local de entrega da ficha de solicitação: Secretaria da Pós-Graduação

Anexo I
Critérios para Classificação de Solicitações
de Suporte a Eventos
(Discentes)
São pontuados somente os eventos cujos trabalhos a serem apresentados estejam relacionados às
linhas de pesquisas ou projetos do Programa de Pós-graduação. É necessário que o Discente esteja
como primeiro autor nos trabalhos.
Da Definição dos Extratos dos Eventos
Nível E1
• Evento até a 2 a edição.
• Evento de abrangência local.
• Evento organizado por Programas de Pós-graduação ou Grupos de Pesquisa.
• Comitê Organizador de abrangência local.
Nível E2
• Evento na 3 a ou 4 a edição.
• Evento de abrangência regional ou estadual.
• Evento organizado por Instituições de Ensino e/ou Pesquisa.
• Comitê Organizador e Comitê Científico composto por profissionais de diferentes
Instituições de Ensino e Pesquisa.
• Publicação de Anais com trabalhos selecionados por meio da “avaliação pelos pares”.
• Apoio financeiro de origem externa às instituições promotoras do evento.
Nível E3
• Evento entre a 5 a e 9 a edição.
• Evento de abrangência nacional ou internacional.
• Evento organizado por Sociedade/Associação Científica de âmbito nacional ou
internacional.
• Comitê Organizador e Comitê Científico com elevado reconhecimento junto à comunidade
científica na temática do evento.]
• Publicação de Anais com trabalhos selecionados por meio da “avaliação pelos pares”.
• Apoio financeiro de agências de fomento oficiais nacionais ou internacionais.
Nível E4
• Evento na 10 a edição ou superior.
• Evento de abrangência nacional ou internacional.
• Evento organizado por Sociedade/Associação Científica de âmbito nacional ou
internacional.

•
•
•

Comitê Organizador e Comitê Científico com elevado reconhecimento junto à comunidade
científica na temática do evento.
Publicação de Anais com trabalhos selecionados por meio da “avaliação pelos pares”.
Apoio financeiro de agências de fomento oficiais nacionais ou internacionais.

Da Pontuação do Evento (baseada nas informações do evento apresentadas na ficha de inscrição)
Trabalho Completo
Evento Tipo

Pontuação

E4

0,5

E3

0,3

E2

0,15

E1

0,05

Apresentação Oral
Evento Tipo

Pontuação

E4

0,3

E3

0,15

E2

0,075

E1

0,03

Resumo em Anais ou
Apresentação de Painel
Evento Tipo
Pontuação
E4

0,2

E3

0,1

E2

0,05

E1

0,02

Da Pontuação do Aluno
PERÍODO DO ALUNO NA PÓS-GRADUAÇÃO NA DATA DO EVENTO

Semestre

Pontuação

1º

0,1

2º

0,2

3º

0,4

4º

0,5

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO DAS DISCIPLINAS (anexar histórico da pós-graduação)

Rendimento

Pontuação

100 % das disciplinas com conceito A

0,5

Pelo menos 75% das disciplinas com conceito A

0,4

Pelo menos 50% das disciplinas com conceito A

0,3

Pelo menos 70% das disciplinas com conceito inferior a A

0,1

Nota Total = Pontuação do evento + Pontuação do Aluno + Pontuação do Rendimento do aluno

