
SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

- Este formulário contém informações necessárias para solicitação de Reembolso de taxa de inscrição para evento. Os dados
são de inteira responsabilidade do solicitante.

- O processo somente será aberto se for aprovado pela coordenação do PGMC, que avaliará se a demanda é coerente com o
programa e se há recursos disponíveis. Para evitar atrasos, favor verificar junto à coordenação se há recursos financeiros
disponíveis antes de enviar solicitação.

-  Enviar  por  e-mail  à  secretaria  (ppg.modelagemcomputacional@ufjf.edu.br)  os  documentos  discrimados  abaixo.
Serão aceitos apenas os arquivos anexados que estejam em PDF (no máximo 2 Mb).

PROSPECTO DO EVENTO, CONTENDO: PROGRAMAÇÃO COMPLETA, LOCALIDADE, PERÍODO DO 

EVENTO E VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO.
CÓPIA DO FORMULÁRIO DO “AFASTAMENTO NACIONAL”, DEVIDAMENTE ASSINADO, QUANDO 

SERVIDOR;
COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO, DEVIDAMENTE ASSINADO, QUANDO DISCENTE;
COMPROVANTE DE PAGAMENTO (LEIA  AS OBSERVAÇÕES ABAIXO);
QUANDO SE TRATAR DE EVENTO NO EXTERIOR: PORTARIA DE AFASTAMENTO;
PARA MESTRANDOS E DOUTORANDOS: DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA (SOLICITAR NA 

SECRETARIA);
CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO.

Informações importantes:

Entende-se como comprovante de pagamento:

a) O comprovante de depósito ou transferência bancária em nome do promotor do evento, com valor, e com a identificação do
beneficiário do reembolso;
b) Cópia da Fatura do Cartão de Crédito, em nome do beneficiário do reembolso;
c) Quando o pagamento for feito por PagSeguro, deverá encaminhar também o extrato de transações contendo os dados do 
beneficiário do reembolso e do evento;
d) Cópia do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento, com a identificação do promotor do evento ou com a 
descrição da finalidade da cobrança bem como a identificação do beneficiário do reembolso.

Não serão aceitos:

a) documento de agendamento;
b) pagamentos parcelados;
c) pagamentos efetuados em nome de terceiros;
d) recibos sem o comprovante do devido pagamento.

Obs.: O documento fiscal deverá vir traduzido com os valores pagos em reais. 

ATENÇÃO:  tudo  o  que  não  estiver  em  português  deverá  ser  traduzido  e  conter  a  assinatura  do  solicitante,
obrigatoriamente. 
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