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PORTARIA 01/2019 – PGSOCIO/UFPR

Estabelece normas gerais para fornecimento de auxílio financeiro a estudantes
ou  pesquisadores/pesquisadoras  para  participação  em  eventos  nacionais  e
internacionais, no âmbito do Programa em Pós-graduação em Sociologia.

 
O Colegiado  do  Programa  de  Pós-Graduação  em Sociologia  da  Universidade  Federal  do
Paraná, de acordo com as suas atribuições previstas na Resolução 32/2017-CEPE/UFPR e no
Regimento  Interno  do  Programa,  decide  estabelecer  normas  para  a  aprovação  de  auxílio
financeiro  para estudantes  e  pesquisadores/pesquisadoras  vinculados ao Programa de Pós-
graduação.

Art.  1º  Dentro  do  seu orçamento  anual,  referente  aos  recursos  oriundos  do  Programa  de
Fomento à Pós-graduação da CAPES, o PGSOCIO incluíra em seu planejamento recursos
para fornecimento de auxílio financeiro para participação em eventos científicos nacionais e
internacionais,  da  área  de  Sociologia  (e/ou  em  seu  campo  de  investigação),  conforme
disponibilidade orçamentária.

Art.  2º  Os  discentes  poderão  solicitar  apoio  financeiro  para  participação  em  um  evento
científico da área de Sociologia (e/ou em seu campo de investigação), por ano letivo, através
de  formulário  específico,  ao  qual  deverá  ser  juntado  comprovante/aceite  dos  respectivos
autores (discente e docente).

§ 1º – O pedido deverá ser feito com pelo menos 30 dias de antecedência ao início do evento.

§ 2° -  É  pré-requisito  para  o  apoio financeiro a  escrita  do trabalho em coautoria  com o
orientador/orientadora;

Art.  3º  Como  contrapartida  ao  Programa,  os  discentes  deverão submeter  o  trabalho  em
periódico científico classificado pela CAPES. Após o evento, os discentes terão 180 dias (seis
meses) para comprovar a submissão do artigo junto ao Programa, que poderá ou não ser em
coautoria.

Art.  4º  Após  a  realização  da  viagem e  constatado  o  recebimento  do  valor  em conta,  os
discentes  deverão  realizar  a  prestação  de  contas,  conforme  orientação  da  Pró-Reitoria  de
Pesquisa e Pós-graduação, disponível na página do Programa. 

Art. 5º Casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação em
Sociologia.

Curitiba, 29 de novembro de 2019 


