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Chamada - Apoio Participação em Eventos 2019 - PPG-CiAC 

 
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Conservação, Prof. Fabio Di 
Dario, informa que a Secretaria do PPG-CiAC receberá, a partir de hoje e impreterivelmente até 10 de 
abril de 2019, pedidos de apoio para Participação de Discentes em Eventos Científicos ou Cursos de 
Formação, nos seguintes termos: 

I. Objetivos: 
O principal objetivo desta Chamada é estimular ações de pesquisa e formação de alunas e alunos de 
excelência regularmente matriculados nos cursos de Mestrado e Doutorado do PPG-CiAC, através da 
outorga de até 10 (dez) prêmios no valor de até R$1.000,00 (mil reais) cada, na forma de diárias 
exclusivamente voltadas para participação em Eventos Científicos ou Cursos de Formação no contexto da 
proposta e ações previstas no Programa. 

II. Elegibilidade e Seleção: 
Esta chamada está aberta a todos os discentes com matrícula ativa no PPG-CiAC, nos cursos de Mestrado 
e de Doutorado, de todas as turmas. ATENÇÃO: discentes que não entregaram comprovação da utilização 
dos Recursos PROAP em 2018 até o término daquele ano, em conformidade com as formas de 
comprovação previstas na “Chamada PROAP 2018”, serão considerados inadimplentes, e não poderão se 
inscrever nessa Chamada. Dentre as inscrições válidas, uma Comissão de Avaliação, indicada pela 
Comissão Deliberativa do PPG-CiAC, irá selecionar até 10 (dez) discentes de Mestrado e Doutorado que 
receberão até R$1.000,00 (mil reais) cada na forma de diárias, através de recursos provenientes do “Edital 
FAPERJ No 22/2016 - Apoio Emergencial para os Programas e Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu do 
Estado do Rio de Janeiro - 2016”. 

III. Tipos de Eventos e datas de realização: 
Os valores pagos nesta Chamada, na forma de diárias, são exclusivamente voltados para discentes do PPG-
CiAC. Eventos cuja participação é passível de ser apoiada devem acontecer fora da cidade de Macaé, 
impreterivelmente no período entre 15 de abril e 7 de junho de 2019. São previstas duas modalidades de 
apoio: 1) participação em Eventos Científicos (Congressos, Simpósios, Encontros, etc) nacionais ou 
internacionais, com apresentação de um ou mais trabalhos que incluam na autoria discentes e docentes do 
PPG-CiAC; 2) participação de discentes em cursos, nacionais ou internacionais, com clara relevância para 
a formação profissional do discente requisitante no contexto do estudo desenvolvido no PPG-CiAC. 

IV. Documentos a serem entregues até 10 de abril de 2019: 
Os documentos listados abaixo deverão ser enviados exclusivamente por e-mail no endereço 
ppgciac@nupem.ufrj.br, com cópia para didario@gmail.com, até 10 de abril de 2019: 
 
1. Carta simples de formato livre, redigida e assinada pelo discente e com concordância (assinatura) do 
orientador/a, indicando interesse em participar da Chamada “Apoio Participação em Eventos 2019 - PPG-
CiAC”. Nesta carta, deverão ser apresentadas todas as informações pertinentes sobre o Evento Científico 
ou Curso a ser realizado, além das justificativas que o discente considera como sendo importantes para sua 
participação. Esta carta também deverá incluir, obrigatoriamente, o “link” para o currículo lattes/CNPq 
atualizado até a data mais recente, tanto do discente (requisitante) quanto do orientador/a. Discentes ou 
orientadores/as que não estiverem com o currículo lattes/CNPq atualizado serão automaticamente 
desclassificados. 

2. Carta de Aceite da participação no Evento ou Curso, com cópia do Resumo a ser apresentado se for o 



	

caso. 

3. Histórico escolar no PPG-CiAC. 

Além dos documentos listados acima, de apresentação obrigatória, discentes poderão enviar 
concomitantemente, no ato da inscrição, outros documentos que forem considerados pertinentes, incluindo 
publicações e certificados de participações em eventos prévios ou carta de referência por membro externo 
ao PPG-CiAC, entre outros. Discentes que não apresentarem os três documentos obrigatórios indicados 
acima (1-3) serão automaticamente desclassificados. 

V. Divulgação dos Resultados: 
Os resultados da Seleção por Comissão de Avaliação serão divulgados a partir de 12 de abril de 2019, nos 
canais disponíveis, incluindo a própria Secretaria do Programa, e-mail, ou o sítio eletrônico 
(http://ppgciac.macae.ufrj.br). 

VI. Comprovação da utilização dos recursos: 
A utilização das diárias deverá ser atestada através de cópia de Certificado ou documento oficial assinado 
pelo organizador do Evento/Curso ou por pessoa qualificada, entregue à Secretaria do PPG-CiAC no prazo 
máximo de uma semana após a conclusão do Evento Científico ou Curso. Outros documentos não serão 
aceitos como forma de comprovação. 
 

Aprovado pela Comissão Deliberativa do PPG-CiAC em 29.03.2019 


