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CHAMADA 1/2022 – AUXÍLIO PARA EVENTOS
PROFHISTÓRIA UNICAMP

1. DO OBJETO

1.1. O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE HISTÓRIA (PROFHISTÓRIA)
lança a 1ª Chamada Pública para submissão de pedidos de Auxílio Estudantes, para
alunos regularmente matriculados (mestrado profissional), com o objetivo de fomentar a
participação no evento científico II Congresso Nacional do Profhistória, a ser
realizado entre os dias 04 e 07 de outubro de 2022, na cidade do Rio de Janeiro.

1.2.Cada aluno poderá apresentar apenas uma solicitação.

1.3.Somente serão analisadas solicitações de auxílio de alunos que apresentarão trabalhos
diretamente relacionados à sua pesquisa de mestrado profissional.

2. SUBMISSÃO E ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES

2.1.As solicitações deverão conter:

A) Formulário “Solicitação de Recurso – Evento Científico”, devidamente preenchido e
assinado, disponível em https://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/formularios;

B) Parecer do orientador indicando e aprovando a participação do aluno no evento para
o qual está sendo solicitado o apoio;

C) Carta de aceite do trabalho no evento;

D) Título e resumo do trabalho a ser apresentado: até 2000 palavras, páginas
numeradas, espaço entre linhas duplo, fonte Times New Roman 12;

E) Cópias do CPF, RG, comprovante de matrícula, comprovante de residência e
comprovante de agência e conta no Banco (este último pode ser substituído por e-mail
do interessado indicando dados bancários: banco, agência e conta corrente). A conta
bancária deverá estar vinculada ao CPF do aluno;

2.2.Os documentos para a solicitação deverão ser encaminhados à Secretária do Programa
de Pós-Graduação em Profhistória ( elianasu@unicamp.br ), no período de 06 a 12 de
setembro de 2022.

2.3.As solicitações com a documentação incompleta ou entregues fora do prazo serão
desconsideradas.

2.4.As solicitações serão analisadas pela Comissão de Avaliação, composta por dois
docentes do Profhistória Unicamp.

https://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/formularios
mailto:(elianasu@unicamp.br
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3. DO AUXÍLIO

3.1.O saldo disponível para esta 1ª Chamada é de R$5.000,00 (cinco mil reais).

3.2.O valor será distribuído na rubrica diárias para os selecionados, sendo no máximo 3
diárias e dependerá:
A) Da demanda de propostas pelo Edital;
B) Do ano de ingresso no Profhistória (serão priorizados os alunos com pesquisas em
andamento).

3.3.O pagamento das diárias ocorrerá após a divulgação do resultado final e antes do início
do evento, conforme procedimentos administrativos do PROAP.

3.4.O aluno beneficiado com o pagamento de diárias deverá prestar contas dele em até 5
dias depois da data de encerramento da atividade, devendo entregar, na Diretoria
Financeira do IFCH, o certificado de apresentação de trabalho científico referente ao
evento para o qual obteve o apoio.

3.5.Para mais informações sobre prestações de contas, acessar o link
https://www.ifch.unicamp.br/financeiro/prestacao-contas-alunos#proap

4. CRONOGRAMA

06 a 12 de setembro de 2022 Inscrição (com o envio da documentação completa)
15 de setembro de 2022 Resultado
16 de setembro de 2022 Recurso
20 de setembro de 2022 Resultado final
4 a 7 de outubro de 2022 Período de vigência (uso da verba)
Até 5 (cinco) dias depois do evento Prestação de Contas

Campinas, 06 de setembro de 2022.

PROFA. ALINE VIEIRA DE CARVALHO
Coordenadora do Profhistória

IFCH/UNICAMP

https://www.ifch.unicamp.br/financeiro/prestacao-contas-alunos

