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EDITAL Nº 04/2018 

 

PARTICIPAÇÃO DISCENTE EM EVENTOS CIENTÍFICOS, VISITAS TÉCNICAS 

E ATIVIDADES DE PESQUISA  

 

O Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora torna 

pública a abertura das inscrições para distribuição de recursos destinados à participação em 

eventos científicos, visitas técnicas e viagens de pesquisa a serem realizadas entre 01 de 

setembro a 22 de dezembro de 2018. 

 

1. FINALIDADE 

Apoiar a participação em eventos científicos, visitas técnicas e viagens de pesquisa dos alunos 

regularmente matriculados no Programa de Pós-Graduação em História da UFJF. 

 

2. INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas, entre 02 a 06 de agosto de 2018, exclusivamente por meio 

do e-mail da secretaria da Pós-graduação (editalapoiodiscentes@gmail.com) 

 

3. REQUISITOS E CONDIÇÕES 

a) estar regularmente matriculado no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 

Federal de Juiz de Fora; 

b) estar em dia com os prazos regulamentares do PPGHIS. 

 

4. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A INSCRIÇÃO 

Formulário de pedido com parecer e assinatura do orientador; Histórico escolar 

atualizado; Print da página do evento; Carta de aceite; Cópia do resumo inscrito. 

 

Obs: Utilizar um formulário para cada pedido de auxílio. 
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5. CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO E DESEMPATE DAS PROPOSTAS 

a) serão priorizadas as solicitações de alunos não bolsistas; 

b) desempenho acadêmico (análise do Histórico Escolar); 

c) Importância da atividade para o trabalho de pesquisa. 

 

6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Serão utilizados os recursos recebidos da CAPES (PROAP), APG e Taxa de Bancada FAPEMIG 

(restrita aos bolsistas desta agência). 

As demandas serão hierarquizadas e atendidas mediante a disponibilidade dos recursos 

existentes. 

 

7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados serão divulgados na página do PPG História na internet a partir do dia 10 de 

agosto de 2018. 

 

8- RECURSOS 

Os recursos à decisão da comissão poderão ser impetrados por meio de ofício, encaminhado 

ao e-mail do Programa, nos dias 13 e 14 de agosto de 2018. 

 

9. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

1- Caso o apoio solicitado seja aprovado pela comissão, o estudante contemplado deverá 

entregar na Secretaria toda a documentação necessária para a montagem do processo. 

2- Alunos inadimplentes com prestação de contas anteriores não terão seus recursos liberados 

até que resolvam as pendências anteriores 

3- A liberação dos recursos financeiros só será efetivada mediante a apresentação da CARTA 

DE ACEITE em tempo hábil (Prazo máximo de 20 dias antes do evento). 

4- Os recursos orçamentários disponíveis dependem da liberação dos órgãos financiadores, não 

cabendo ao Programa responsabilizar-se por eventuais atrasos. 

5- Casos omissos ou excepcionais serão analisados pela Comissão de Distribuição dos Recursos.  
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CRONOGRAMA 

ATIVIDADES PERÍODO 

Divulgação do edital 30 de julho de 2018 

Inscrições 02 a 06 de agosto de 2018 

Julgamento da comissão 08 e 09 de agosto de 2018 

Divulgação dos resultados provisórios 10 de agosto de 2018 

Prazo para recurso 13 e 14 de agosto de 2018 

Resultado final após julgamento do recurso 16 de agosto de 2018 

Data inicial do eventos pretendido A partir de 01 de setembro de 2018 

 

 

 

 

Juiz de Fora, 30 de julho de 2018. 

 

    Prof. Dr. Fernando Perlatto Bom Jardim 

    Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História 


