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RESOLUÇÃO Nº 01/2022 PPGEISU/IHAC/UFBA 

Aprova normas para a concessão de auxílio financeiro no 

PPGEISU para professores, pesquisadores e alunos em 

atividades e eventos acadêmicos e científicos no país e no 

exterior utilizando recursos do PROAP. 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade 

(PPGEISU), do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (IHAC) da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), no uso de suas atribuições e diante da necessidade de aperfeiçoar os 

procedimentos administrativos para fins de concessão de auxílio financeiro no Programa, resolve: 

 

Art. 1º Ficam aprovadas, através desta Resolução, as normas para concessão de auxílio financeiro para 

professores, pesquisadores e alunos em atividades de publicação e participação em eventos acadêmicos e 

científicos no país e no exterior com recursos do Programa de Apoio à Pós-Graduação – PROAP. 

 

Art. 2º - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

2.1 As normas para concessão de auxílio financeiro a professores, pesquisadores e alunos em atividades de 

publicação e participação em eventos acadêmicos e científicos serão aplicadas em conformidade com o 

disposto no Regulamento do Programa de Apoio à Pós-Graduação – PROAP  da CAPES (Portaria no 

156, de 28 de novembro de 2014) e na legislação federal em vigor. 

2.2 Farão jus à percepção do auxílio financeiro, ou reembolso de taxa de inscrição ou taxa de publicação, os 

discentes regularmente matriculados no PPGEISU, para participação em atividades acadêmicas e/ou 

científicas, desde que estejam vinculadas às suas dissertações. 

2.3 Entende-se por atividades científico-acadêmicas a participação em congressos ou similares e trabalhos 

de campo como parte da prática de exogenia, além de atividades previstas para a integralização 

curricular.  

2.4 Farão jus à percepção de diárias, passagens ou reembolso de taxa de inscrição ou taxa de publicação os 

docentes permanentes regularmente credenciados no PPGEISU, para participação em atividades 

acadêmicas e/ou científicas, desde que estejam vinculadas às linhas de pesquisa do Programa.  

2.5 As solicitações submetidas por alunos e docentes serão analisadas pelo colegiado do PPGEISU, que fará 

a análise do mérito e da priorização de despesas. 

2.6 A análise do mérito acadêmico dos eventos levará em consideração o seguinte conjunto de critérios: a) 

perfil do comitê̂ organizador; b) perfil da organização promotora; c) apoio institucional recebido de 

agências de fomento ao ensino e pesquisa; d) padrão de oferta e regularidade; e) perfil do comitê̂ de 

avaliação de trabalhos; f) nível de anonimato do processo de avaliação de trabalhos; g) limite de 

submissão (numero de trabalhos por autor); h) nível de competição (relação trabalhos submetidos e 

aprovados); i) memória e disseminação da produção.  

2.7 O atendimento às solicitações submetidas por alunos e docentes obedecerá aos limites fixados 

anualmente pelo colegiado do PPGEISU, em função da disponibilidade orçamentária do PROAP. 

2.8 É vedado o pagamento de pró-labore, consultoria, gratificação e remuneração para ministrar cursos, 

seminários, aulas, apresentar trabalhos e participar de bancas examinadoras. 

2.9 É vedado o pagamento de auxílio financeiro diário àquele que, de outro modo, tiver custeadas as 

despesas de hospedagem, alimentação e deslocamento urbano, relacionadas à mesma viagem.  

http://www.propg.ufba.br/sites/propg.ufba.br/files/portaria_no_156_de_28_de_novembro_de_2014_-_proap.pdf
http://www.propg.ufba.br/sites/propg.ufba.br/files/portaria_no_156_de_28_de_novembro_de_2014_-_proap.pdf
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2.10 É fortemente recomendável que as solicitações por parte de discentes e docentes sejam feitas com o 

máximo de antecedência possível.  

2.11 As solicitações aprovadas deverão ser registradas no Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e 

Contratos - SIPAC ou no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP, e enviadas para a Pró-

reitora de Ensino de Pós-Graduação (PROPG).  

2.12 Os casos omissos serão analisados pelo colegiado do PPGEISU. 

 

Art. 3º - NORMAS PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 

 

3.1 Os alunos matriculados no programa poderão requerer auxílio financeiro mediante o envio do 

formulário de solicitação de auxílio financeiro – estudante (Anexo I) 

3.2 O aluno solicitante deverá estar matriculado como aluno regular do Programa, sendo vedada a 

solicitação por alunos que estejam em regime de trancamento de matrícula.  

3.3 O auxílio financeiro destinado ao estudante deverá ser utilizado para reembolso de inscrição, pagamento 

de passagens, custos de alimentação, hospedagem, locomoção e reembolso de taxa de publicação. 

3.4 Os pedidos para reembolso de inscrição, pagamento de passagens, custos de alimentação, hospedagem e 

locomoção deverão ser submetidos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de realização 

do evento. 

3.5 O auxílio será concedido apenas no caso de o aluno ter tido seu trabalho completo aceito para 

publicação em anais de evento (pela comissão científica de evento acadêmico-científico reconhecido 

nacional ou internacionalmente).  

3.6 Em relação ao reembolso de taxa de publicação, o auxílio será concedido apenas no caso de o aluno ter 

tido seu trabalho completo aceito em livro (de editoras universitárias e/ou de editoras com conselho 

científico) ou periódico científico (com Qualis igual ou superior a B1 no Qualis Periódicos 2013-2016, 

ou igual ou superior a A4 na avaliação atualizada da CAPES). 

3.7 O auxílio ou reembolso de taxa de publicação será concedido apenas no caso de o trabalho do aluno 

estar vinculado à pesquisa que desenvolve no PPGEISU e a produção ser em coautoria com a orientação 

(ou com um dos orientadores pertencentes ao quadro de docentes permanentes do PPGEISU). 

3.8 O aluno terá direito a apenas uma concessão de auxílio a cada ano letivo. 

3.9 Após a análise do mérito, quando for o caso, serão utilizados, de forma sequencial, os seguintes critérios 

de desempate para a concessão do auxílio financeiro: 

a) Alunos que não tenham sido beneficiados anteriormente com auxílio financeiro para participação em 

eventos acadêmicos e científicos ou com reembolso de taxa de publicação; 

b) Número de disciplinas obrigatórias cursadas, com aprovação; 

c) Número total de disciplinas cursadas, com aprovação; 

d) Produção científico-acadêmico e/ou artística devidamente registrada no currículo Lattes. 

3.10 A solicitação de auxílio financeiro deverá vir acompanhada dos seguintes documentos: 

a) Formulário de solicitação de auxílio financeiro (Anexo I);  

b) Parecer do orientador (campo próprio do formulário de solicitação para auxílio financeiro);  

c) Documento comprobatório de aceitação para publicação e/ou comunicação oficial para participar do 

evento e dos anais do evento;  

d) Cópia impressa do trabalho completo;  

e) Comprovante de matrícula.  
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3.11 O apoio ao discente ocorrerá através de Auxílio Financeiro a Estudante, assim como através de 

Reembolso de Taxa de Inscrição e Taxa de Publicação. 

 

Art. 4º - NORMAS PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A DOCENTES 

 

4.1 O docente solicitante deverá estar credenciado junto ao PPGEISU, na condição de professor 

permanente. 

4.2 O docente solicitante deverá estar cumprindo atividades de docência (referentes aos últimos quatro 

semestres), orientação e pesquisa no PPGEISU. 

4.3 O docente solicitante deverá estar desenvolvendo atividade em projeto de pesquisa vinculado ao 

PPGEISU. 

4.4 O docente solicitante terá direito a apenas uma concessão de auxílio a cada ano letivo, salvo interesse do 

programa. 

4.5 O auxílio será concedido apenas para o caso de o docente ter tido seu trabalho completo aceito para 

publicação em anais de evento (por comissão científica de evento acadêmico-científico reconhecido 

nacional ou internacionalmente), em livro (de editoras universitárias e/ou de editoras com conselho 

científico) ou periódico científico (com Qualis igual ou superior a B1 no Qualis Periódicos 2013-2016, 

ou igual ou superior a A4 na avaliação atualizada da CAPES). 

4.6 O auxílio será concedido apenas no caso de o trabalho do docente estar vinculado à linha de pesquisa do 

PPGEISU. 

4.7 Quando for o caso, serão utilizados, de forma sequencial, os seguintes critérios de desempate para a 

concessão do auxílio financeiro: 

 

4.7.1 Volume de atividades desenvolvidas no PPGEISU (docência, orientação, pesquisa, 

participação em comissões e atividades de administração acadêmica e administrativas); 

4.7.2 Publicação conjunta com outros docentes, discentes ou egressos do Programa; 

4.7.3 Produção científico-acadêmica e/ou artística devidamente registrada no Currículo Lattes; 

4.7.4 Pontuação da publicação ou evento de acordo com o Qualis da CAPES. 

 

4.8 A solicitação de auxílio financeiro deverá vir acompanhada dos seguintes documentos: 

 

a) Formulário de solicitação de auxílio financeiro – docente (Anexo II); 

b) Documento comprobatório de aceitação para publicação e/ou comunicação oficial para participar do 

evento e dos anais do evento; 

c) Cópia impressa do trabalho completo aceito para publicação. 

 

4.9 O apoio ao docente poderá ocorrer através de Diárias, Passagens, Reembolso de Taxa de Inscrição e 

Reembolso de Taxa de Publicação. 

 

Art. 5º DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

5.1 O beneficiário do auxílio deverá prestar contas à coordenação do PPGEISU, no prazo de 02 (dois) dias 

após o retorno do evento, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

5.1.1 Relatório de prestação de contas; 

5.1.2 Certificado de participação no evento;  

5.1.3 Certificado de apresentação do trabalho e/ou cópia do trabalho publicado nos anais do evento; 

5.1.4 Recibos das despesas efetuadas e dos comprovantes/bilhetes de embarque (ida e volta), se for 

o caso. 
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5.2 Aqueles que estiverem inadimplentes com a prestação de contas não terão direito a receber qualquer 

outro auxílio do PPGEISU. 

 

Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 

Aprovada em sessão plenária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares 

sobre a Universidade, realizada em 09 de junho de 2022. 

 

 

 

Maria Thereza Ávila Dantas Coelho 

 Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em  

Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade - PPGEISU 
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ANEXO I 

 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO – ESTUDANTE 

 

INFORMAÇÕES ALUNO (A) 

Nome completo:  No de matrícula:  

RG:   CPF: 

Telefone: (    )   E-mail:  

Endereço:   

Cidade/UF:   CEP:  

Ingresso no EISU (informar semestre e ano): 

Previsão de Conclusão do Curso: 

Linha de Pesquisa do estudante: 

Professor (a) Orientador (a):  

Já qualificou?   (    ) Sim    (     ) Não 

TRABALHO 

Título do Trabalho:  

Linha de pesquisa do trabalho a ser apresentado: 

Nome do Evento: 

Local do evento: (cidade/UF/país):  

Data/ Período do evento: 

Trabalho elaborado com orientador?   (    ) Sim    (    ) Não 

Categoria do trabalho:  (    ) Completo     

Data da última solicitação de auxílio atendida:  

SOLICITAÇÃO 

Apoio Solicitado:   (   ) Reembolso de Inscrição (   )  Taxa de publicação (   ) Auxílio financeiro a estudante              

Dados bancários: 

BANCO: _________________________________________________________ 

AGÊNCIA: __________________     CONTA CORRENTE: ____________________________________ 

 

Data: 

_____/_____/_____ 

Assinatura do solicitante: 

_________________________________________________ 

Data: 

 

_____/_____/_____ 

Assinatura do orientador  

(atestando estar ciente e de acordo com a solicitação): 

__________________________________________________ 

AVALIAÇÃO FINAL  

(a ser preenchida pela Coordenação) 

 

(    ) Concedido   (    ) Concedido  Parcialmente*      (     ) Recusado       

   

* Itens concedidos: 

 

Data:  Assinatura da Coordenação:  
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ANEXO II 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO – DOCENTE 

 

INFORMAÇÕES PROFESSOR (A) 

Nome completo:  

RG:   CPF: 

Telefone: (    )   E-mail:  

Linha de Pesquisa do professor (a): 

Data de ingresso no EISU (mês/ano): 

Quantidade de orientandos no EISU:  

Quantidade de defesas concluídas no EISU: 

TRABALHO 

Título do Trabalho:  

Linha de pesquisa do trabalho a ser apresentado: 

Nome do Evento: 

Local do evento: (cidade/UF/país):  

Data do evento: 

Participação de alunos do PPGEISU?   (    ) Sim    (    ) Não 

Participação de alunos de graduação?   (    ) Sim    (    ) Não 

Categoria do trabalho:  (    ) Completo     

Solicitou auxílio a agências de fomento?   (    ) Sim    (    ) Não 

Caso “não”, por quê? 

Caso “sim”, qual o motivo da não concessão do auxílio? 

Data da última solicitação de auxílio atendida pelo PPGEISU:  

SOLICITAÇÃO 

Apoio Solicitado: (   ) Passagens       (    ) Reembolso de Inscrição     (    ) Taxa de publicação        

                              (    ) Diárias                        (    ) Reembolso de Passagem Terrestre 

Dados bancários: 

BANCO: _________________________________________________________ 

AGÊNCIA: ____________     CONTA CORRENTE: ________________________________ 

 

Data: 

 

Assinatura do Solicitante: 

 

 

AVALIAÇÃO FINAL (a ser preenchida pela Coordenação) 

(    ) Concedido   (    ) Concedido Parcialmente*        (     ) Recusado       

 

* Itens concedidos: 

Data: 

 

Assinatura da Coordenação: 

 

 


