
CHAMADA ÚNICA: AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM
EVENTOS/PESQUISA DE CAMPO (JANEIRO a ABRIL/ 2018)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS – PPGCS/UNICAMP

A presente chamada tem como objetivo contemplar solicitações de recursos, na medida da

disponibilidade financeira do PPGCS-Unicamp, para a apresentação de trabalhos de estudantes do

PPGCS em eventos acadêmicos e para a realização de trabalho de campo relacionado à pesquisa de

doutorado.

IMPORTANTE: o uso dos auxílios deverá ocorrer entre os meses de janeiro e abril de 2018
em função do prazo de vigência do Convênio CAPES. Não serão aceitas solicitações referentes à

utilização fora desse período.

Para participar desta chamada, o discente deve:

1- Acessar o seguinte link: https://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/formularios;

2- Preencher os formulários disponíveis na seção “Ajuda de Custo - alunos”, referentes a “evento

científico” e/ou a “pesquisa de campo” e/ou “passagem aérea”;

3- Entregar juntamente com uma cópia do currículo Lattes em nossa Secretaria até 12/12/2017,
durante o horário de atendimento de segunda a sexta-feira das 09h30 as 11h30 e das 13h30 as

15h30.

Ressaltamos que é fundamental o correto preenchimento do campo “justificativa da solicitação” por

parte dos discentes, expondo as atividades a serem realizadas.

As solicitações serão avaliadas pela Coordenação do Programa, considerando os seguintes critérios,

em ordem de prioridade:

i) Alunos sem bolsa;

ii) Alunos cuja bolsa não conta com reserva técnica;

iii) Alunos que não contaram com outros apoios do Programa no ano de 2017;

No caso de desempate, a progressão do discente no Curso será considerada, em favor dos que se

encontram dentro dos prazos ideais de qualificação e defesa.

Não serão consideradas elegíveis propostas de discentes cujo currículo Lattes esteja desatualizado.

As solicitações podem ser aprovadas na íntegra ou parcialmente, a depender do conjunto de

solicitações e dos recursos disponíveis.

No caso das solicitações aprovadas, é necessário encaminhar a documentação exigida para

liberação do recurso (descritos no link: https://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/procedimentos na

seção “Ajuda de Custo - alunos”) em prazo que será estipulado pela Diretoria Financeira. A

liberação do recurso está condicionada ao compromisso de realização da prestação de contas

conforme orientações da Diretoria Financeira.

Atenciosamente,

Isadora Lins França

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais

CRONOGRAMA

22/11 Divulgação da Chamada

12/12 Data limite para entrega de solicitações na Secretaria do PPGCS

15/12 Resultado da chamada


