
Instrução Normativa 001/2013 – PPGAS

Normatiza o uso de recursos financeiros pelos mestrandos do PPGAS/UFPR.

O colegiado do PPGAS, formado por todos os docentes deste Programa, no uso de suas

atribuições, emite a presente Instrução Normativa, com o objetivo de disciplinar o uso de

recursos financeiros por parte dos mestrandos, com vistas à realização de trabalhos de

pesquisa e/ou participação em congressos da área.

I – Para o encaminhamento da solicitação de recursos financeiros para realização de pesquisa,

de  campo  e/ou  bibliográfica,  com  vistas  à  elaboração  da  dissertação,  o  mestrando  deve

encaminhar um ofício à coordenação do Programa, acompanhado de cronograma e plano de

trabalho, com anuência do orientador. O ofício deve indicar se são solicitadas passagens e/ou

diárias;

II  –  Para  o  encaminhamento  de  solicitação  de  recursos  financeiros  para  participação  em

eventos  da  área,  o  mestrando  poderá  ter  sua  solicitação  avaliada  apenas  se  se  tratar  de

apresentação  oral,  em  Grupos  de  Trabalho  ou Mesas  Redondas.  Em  nenhuma hipótese  o

PPGAS  financiará  a  participação  para  apresentação  de  painéis  (banners).  Para  o  correto

encaminhamento da solicitação, o mestrando deverá encaminhar um ofício à coordenação do

PPGAS,  anexando  a  carta  de  aceite  de  seu  trabalho  no  evento  e  tendo  a  anuência  do

orientador. O ofício deve indicar se são solicitadas passagens e/ou diárias.

III – Todas as solicitações de recursos financeiros devem ser encaminhadas à coordenação do

PPGAS com antecedência mínima de 30 dias ao evento a ser financiado, seja realização de

pesquisa de campo e/ou bibliográfica, seja participação em evento da área;

a. caso não disponha da carta de aceite para a apresentação de trabalho em evento da área, no

prazo  indicado  (30  dias)  o  mestrando  pode  dar  início  à  solicitação,  comprometendo-se  a

apresentá-la com 15 dias de antecedência do evento caso sua solicitação seja deferida.

IV  –  Em  caso  de  deferimento  da  solicitação,  incumbe  exclusivamente  à  secretaria  e  à

coordenação do PPGAS dar o encaminhamento à compra de passagens (aéreas ou rodoviárias),

após o encaminhamento dos horários preferenciais  pelos mestrandos, o que deve ser feito

imediatamente após o deferimento da solicitação;

V  –  O  PPGAS,  em  nenhuma  hipótese,  faz  o  ressarcimento  de  despesas  adiantadas  pelos

mestrandos e que não tenham sido avaliadas pela comissão de assuntos financeiros;

VI  –  A  comissão  de  assuntos  financeiros  é  formada  pelo  coordenador  do  Programa,  um

representante docente e dois representantes discentes ;

VII – Ao longo de todo período de matrícula no Programa, até a conclusão, o mestrando poderá

ser financiado, no máximo, com valores totais correspondentes a duas bolsas de mestrado.

Curitiba, 30 de agosto de 2013.
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