Universidade Federal Fluminense
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia
Área de História

Programa de Pós-Graduação em História

Edital de Apoio à Participação de Alunos em Atividades Acadêmicas CHAVE-2010
EMENTA: Normatiza os procedimentos para inscrição e seleção de
alunos do PPGH-UFF/Niterói interessados em se candidatar à
Chamada de Apoio à Participação de Alunos em Atividades
Acadêmicas – CHAVE 2010.
A Comissão Gestora do PROEX-PPGH/UFF, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
ART. 1° - Normatizar os procedimentos necessários para a inscrição e seleção de alunos do PPGHUFF/Niterói interessados em solicitar apoio financeiro para desenvolvimento de atividades acadêmicas.
ART. 2° – São objetivos da CHAVE:
a) apoiar, através da concessão de inscrição, hospedagem e/ou transporte, prioritariamente terrestre, a
participação de alunos da UFF em eventos realizados pelas IES ou outras instituições de ensino/pesquisa;
b) viabilizar a participação de alunos da UFF em viagens de pesquisa no país, com vistas à elaboração do
trabalho de conclusão do curso;
ART. 3o. No âmbito da CHAVE, as solicitações serão analisadas pela Comissão Gestora do PROEXPPGH/UFF .
Parágrafo único: O Comitê não analisará as solicitações protocolizadas fora dos prazos estabelecidos.
ART. 4o. As propostas deste Edital serão financiadas com recursos no valor total de até R$ 45.000,00.
Parágrafo único: Todas as despesas relacionadas a este Edital deverão ser efetuadas e pagas até o dia 30
de junho de 2010.
ART. 5° - Cada solicitação de apoio poderá ser:
a)aprovada com apoio total;
b)aprovada com apoio parcial;
c)recusada.
§ 1o.- O aluno que for apoiado pela CHAVE em determinado ano só poderá fazer nova solicitação na
Chamada do exercício seguinte.
ART. 6o. – Estará apto a concorrer o aluno que atender aos seguintes requisitos:
a) ser aluno do PPGH/UFF, turmas da cidade de Niterói;
b) estar regularmente inscrito em disciplina ou atividade curricular.
ART. 7o. – O presente Edital obedecerá o seguinte calendário:
ATIVIDADE

DATA
27 de janeiro de 2010

Prazo para Entrega das propostas

05/03/2010

Julgamento

10/03/2010

Divulgação do Resultado com as instruções para
utilização dos recursos

15/03/2010

Lançamento do Edital
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ART. 8o. – Para solicitar apoio o aluno deverá preencher formulário único, conforme modelo anexo. O não
preenchimento de qualquer campo do formulário implicará na impossibilidade de análise da solicitação;
§ 1o. – Ao formulário único deverão ser anexados os seguintes documentos:
1o. – Para participação em eventos científicos:
a) programação do evento;
b) informação, caso haja, de apoios parciais de órgãos de fomento;
c) o comprovante oficial de aceitação da apresentação do trabalho e
d) o trabalho, impresso, na íntegra.
2o. – Para viagens de pesquisa no país:
a) Cópia do projeto de tese ou dissertação;
b) Justificativa acadêmica para a viagem;
c) Plano de trabalho da viagem;
d) Carta do(a) Orientador(a) avalizando a justificativa e o plano de trabalho da viagem.
§ 4o. – Os alunos deverão protocolizar suas inscrições junto à Secretaria do PPGH.
§ 5o. – Será dada prioridade para os alunos não bolsistas do PPGH/UFF-Niterói
ART. 9° - O aluno deverá apresentar à Secretaria do PPGH, até 30 (trinta) dias após o final das atividades
apoiadas: a) relatório técnico simplificado com os resultados obtidos e enfatizando a importância da atividade
desenvolvida e sua relação com a linha de pesquisa; b) cópia do certificado de participação no evento, constando
explicitamente o título do trabalho apresentado, somente no caso de apoio à evento.
ART. 10° - A inadimplência do aluno em relação aos compromissos listados no artigo 6° inviabilizará uma
nova solicitação de auxílio.
ART. 11° - Os casos omissos ou controversos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão Gestora do
PROEX-PPGH/UFF.

Martha Campos Abreu
Coordenadora do Programa e
Presidente da Comissão Gestora do
PROEX-PPGH/UFF
Hebe Mattos
Vice-Coordenadora do Programa e
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PROEX-PPGH-UFF
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EDITAL DE APOIO À PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM ATIVIDADES ACADÊMICAS
- CHAVE-2010
NOME DO ALUNO:

TEL.: (

)

CELULAR: (
MATRÍCULA UFF:

)

E-MAIL:

NOME DO EVENTO:
PERÍODO DE REALIZAÇÃO:

E V E N T O S

TÍTULO DO TRABALHO A SER APRESENTADO:

TAXA DE INSCRIÇÃO (
TRANSPORTE (

) VALOR: R$

) VALOR DA PASSAGEM TERRESTRE DE IDA E VOLTA: R$

LOCAL DO EVENTO:
/
/

HOSPEDAGEM: (

DATA DESEJADA IDA:

/

/

) VALOR DA HOSPEDAGEM: R$

HOTEL:

Nº DE DIÁRIAS:

VIAGENS DE
PESQUISA

TÍTULO DO PROJETO DE TESE/DISSERTAÇÃO:

Cidade/Estado de Destino:
Período Pretendido da Estada:
Órgão/Instituição onde se realizará a pesquisa
PARA USO EXCLUSIVO DO COMISSÃO PROEX
PARECER:

DATA:

DATA DESEJADA RETORNO:

/

/

ASSINATURA/CARIMBO:

RECIBO DE ENTREGA DE SOLICITAÇÃO - CHAVE-2010
NOME DO ALUNO:

Assinatura do Funcionário:

DATA DA ENTREGA:

