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Formulario de Solicita~ao de Financiamento para Participa~ao em
Eventos Cientificos - PPGAS/DAN

As solicitayoes de financiamento para participa<;ao de alunos do PPGAS em
eventos cientificos obedecem a Instruyao Normativa n° 002/2011. Este formulario
devera ser devidamente preenchido, datado e assinado pelo solicitante e ser
entregue na Secretaria do PPGAS junto com os outros documentos listados no Art.
4 da referida resolu<;ao.
A Secretaria do PPGAS so recebera as solicita<;oes com documenta~ao completa
apresentadas com antecedencia minima de 30 dias antes do inicio do evento.

1- Oados de Identitica<;ao do aluno

Nome:

Matricula:

Curso: D Mestrado D Doutorado

Bolsista do PPGAS: D Sim D Nao

Vinculo empregaticio com remunera<;ao:

D Sim

2- Dados do evento cicntH1co

Nome do evento:

Periodo do evento:

Local do evento:

D Nao D Remunera<;ao parcial

Universidade de Brasilia - Instituto de Ci6ncias Sociais - Departamento de Antropologia
Campus Universitario - Asa Norte -ICC Centro - Sobreloja BI-347 -70.910-900 - BrasiliafDF (Brasil)
Fone/Fax: 273-3264 - 307-3006 Telefones: (061) 307-2368/307-2781 - (E-Mail: dan@nb.bJ·)
Home-page: www.unb.br/ics/dan

http://www.unb.br/ics/dan
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DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

J- Outras infonna~oes

Titulo do trabalho a ser apresentado no evento:

Titulo (proviserio) do artigo a ser apresentado para publicac;;ao apes 0 evento:

Nome do periedico ao qual 0 artigo sera apresentado apes 0 evento (podem ser
indicados mais de urn periedico):

Foi solicitado financiamento a outras instituic;;6es/agencias?

D Sim DNao

Ern caso afirmativo, especificar (nome, resultado da solicitac;;ao e
valor recebido):

Recebeu financiamento do PPGAS nos liltimos 12 meses:

D Sim DNao

Ern caso afirmativo, especificar nome, data does) evento(s) e
valore(s) recebido(s):

Declaro veridicas as informae;oes prestadas neste formultirio.

Data:

Assinatura do solicitante

Universidade de Brasilia - Instituto de CiAncias Sociais - Departamento de Antropologia
Campus Universitario - Asa Norte - ICC Centro - Sobreloja BI-347 - 70.910-900 - BrasHia/D.F (Brasil)
FonelFax: 273-3264 - 307-3006 Telefones: (061) 307-2368/307-2781 - (E-Mail: dan@nb.bJ")
Home-page: www.uub.br/ics/dan

http://www.uub.br/ics/dan

