UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-UnB
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social

Formulário de Solicitação de Financiamento para
Participação em Eventos Científicos – PPGAS/DAN
As solicitações de financiamento para participação de alunos do
PPGAS em eventos científicos obedecem à Resolução nº 005/2013. Este
formulário deverá 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 resolução. A Secretaria do
PPGAS só receberá as solicitações com documentação completa
apresentadas com antecedência mínima de 30 dias antes do início do evento.
1- Dados de Identificação do aluno

Nome:
Orientador:
Matrícula:
c Mestrado

Curso:

Bolsista do PPGAS:

c Doutorado

c Sim

c Não

Vínculo empregatício com remuneração:
c Sim

c Não

2- Dados do evento científico
Nome do evento:
Período do evento:
Local do evento:
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS - Departamento de Antropologia

Universidade de Brasília - Campus Universitário Darcy Ribeiro -ICC CENTRO - CEP 70.910-900
Brasília/DF (BRASIL) - Telefones: (061) 3107-7299 - 3107-7293 - FAX: 3107-7300
E-mail : dan@unb.br

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-UnB
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social

3- Outras informações
Titulo do trabalho a ser apresentado no evento:

Titulo (provisório) do artigo a ser apresentado para publicação após o
evento:

Nome do periódico ao qual o artigo será apresentado após o evento (podem
ser indicados mais de um periódico):

Foi solicitado financiamento a outras instituições/agências?

c Sim

c Não

Em caso afirmativo, especificar (nome, resultado da solicitação
e valor recebido):
Recebeu financiamento do PPGAS nos últimos 12 meses:

c Sim

c Não

Em caso afirmativo, especificar nome, data do(s) evento(s) e
valore(s) recebido(s):

Declaro verídicas as informações prestadas neste formulário.
Data:
Assinatura do solicitante:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS - Departamento de Antropologia

Universidade de Brasília - Campus Universitário Darcy Ribeiro -ICC CENTRO - CEP 70.910-900
Brasília/DF (BRASIL) - Telefones: (061) 3107-7299 - 3107-7293 - FAX: 3107-7300
E-mail : dan@unb.br

