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Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Conservação (PPG-CiAC) 
 

Chamada - Diárias - PPG-CiAC – 2021 
 

A Secretaria do PPG-CiAC receberá a partir de hoje, e impreterivelmente até 8 de setembro (quarta-feira), pedidos 
para a utilização de recursos referentes à diárias no País para a participação em eventos científicos presenciais ou 
para o desenvolvimento de projetos de Mestrado e Doutorado, no âmbito do projeto “Apoio ao ‘Programa de Pós-
Graduação em Ciências Ambientais e Conservação (PPG-CiAC)’, um PPG Interdisciplinar e Emergente da UFRJ 
no Interior do Estado”, financiado através do Edital FAPERJ 12/2019 - “Apoio aos Programas e Cursos de Pós-
Graduação stricto sensu do Estado do Rio de Janeiro”. 

Esses recursos poderão ser requisitados exclusivamente por discentes que atenderem aos seguintes pré-requisitos: 

1) Doutorado: estarem com matrícula ativa no PPG-CiAC, tendo ingressado no Programa a partir de 2018. 

2) Mestrado: estarem com matrícula ativa no PPG-CiAC, tendo ingressado no Programa a partir de 2020. 

3) estarem com o currículo na plataforma Lattes CNPq atualizado até agosto de 2021, incluindo toda a produção 
bibliográfica (resumos em eventos, livros, capítulos, artigos e demais tipos de produção bibliográfica) e técnica 
realizada até o momento, além das participações em eventos científicos e outros campos pertinentes para a 
avaliação da CAPES. 

Discentes interessados deverão encaminhar exclusivamente por e-mail à Secretaria do PPG-CiAC 
(ppgciac@gmail.com), com cópia para a Coordenação (petryanacristina@gmail.com), até 8 de setembro de 2021, 
uma carta simples, obrigatoriamente assinada pelo discente e orientador/a, contendo: 

1) justificativas para o recebimento de diárias no contexto de sua dissertação ou tese e a finalidade da utilização 
do recurso; 

2) o número de diárias requisitadas (máximo de 5 dias), nos seguintes termos: 

- diárias fora do município onde reside, incluindo cidades contíguas com necessidade de pernoite: R$320,00/dia. 

- diárias no município onde reside ou em cidades contíguas sem necessidade de pernoite: R$160,00/dia.  

O período de execução da atividade deverá estar compreendido impreterivelmente entre 13 de setembro e 24 de 
dezembro de 2021. A comprovação da utilização das diárias dentro desse período ocorrerá obrigatoriamente a 
partir da apresentação dos dois documentos abaixo: 

1) a entrega em meio físico do “Recibo de Diárias de Terceiro” da FAPERJ, preenchido e assinado pelo outorgado 
antes da execução da atividade; 

2) certificado de participação em evento ou da atividade desenvolvida, entregue imediatamente após a conclusão 
da atividade, nas seguintes modalidades: 

- cópia do Certificado de Participação em Evento ou Declaração da Instituição que organizou o evento, ou 
Declaração da Instituição que sediou o trabalho de campo ou que sediou a visita técnica para contribuição 
científica/tecnológica relacionada ao desenvolvimento da tese/dissertação. Nesse último caso, o certificado 
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deverá mencionar explicitamente o nome do discente, o período da atividade desenvolvida, e o projeto “Apoio 
ao ‘Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Conservação (PPG-CiAC)’, um PPG Interdisciplinar 
e Emergente da UFRJ no Interior do Estado”. 

OBS: Em casos excepcionais e mediante justificativa apresentada na carta de solicitação das diárias, a utilização 
dos recursos previstos nessa Chamada poderá ser comprovada a partir de declaração emitida pelo orientador/a, 
ratificada junto à FAPERJ pela Coordenação do PPG-CiAC após aprovação pela Comissão Deliberativa do 
Programa. 

O valor máximo disponível nesta chamada, a ser dividido entre todos os pedidos justificados, é de R$12.000,00 
(doze mil reais), podendo ser reajustado em função da demanda e de acordo com deliberação da Comissão 
Deliberativa do PPG-CiAC. 

Casos omissos ou não previstos serão julgados pela Comissão Deliberativa do PPG-CiAC. 

Ana C. Petry 
Coordenadora, PPG-CiAC 

 


