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Resolm;ao da Comissao de Pos-Gradua~ao em AntJ'ofJologia
N° 002/2011

No uso de suas atribuiyoes, a Comissao de Pos-Graduayao em Antropologia,
composta pelos professores Jose Antonio Vieira Pimenta (Presidente), Carlos
Emanuel Sautchuk, Guilherme Jose da Silva e Sa, Patrice Schuch e pela
representante discente Julia Dias Escobar Brussi, resolve publicar a presente
resoluyao com 0 objetivo de regulamentar e normatizar a elaborayao das
solicitayoes de financiamento para participayao em evento cientifico dos alunos
do Mestrado e Doutorado do Programa de Pos-Graduayao em Antropologia Social
(PPGAS).

Art. I - Nao poderao solicitar recursos do PPGAS, para participayao em evento
cientifico:

I - Alunos de Mestrado e Doutorado em prorrogayao de prazo de defesa;

II - Alunos de Doutorado com bolsa CNPq que se beneficiam de taxa de
bancada;

III- Alunos com qualquer pendencia junto ao PPGAS (prestayao de contas,
dados para 0 coleta CAPES, etc.).

Art. 2 - 0 PPGAS nao financiani alunos de Mestrado para participayao em eventos
cientificos no exterior.

Art. 3 - As solicitayoes de financiamento deverao ser encaminhadas a Comissao
de Pos-Graduayao com antecedencia minima de 30 dias do inicio do periodo de
realizayao do evento.

Art. 4 - As solicitayoes de financiamento deverao apresentar os seguintes
documentos:
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I - Formuhirio de Solicita<;ao de Financiamento para Participa<;ao em
Evento Cientifico, devidamente preenchido e assinado pelo aluno.
(formulario disponivel na Secreta ria do PPGAS e na pagina eletronica do
DAN);

II - Carta ou e-mail da organiza<;ao do evento informando a aceita<;ao do
trabalho;

III - Artigo completo relativo ao trabalho a ser apresentado no evento
cientifico, mesmo que 0 evento nao 0 exija.

Art. 5 - Compete a Comissao de Pos-Gradua<;ao decidir sobre as solicita<;5es
de financiamento para participa<;ao em eventos dos alunos do PPGAS. Caso a
Comissao nao possa se reunir em tempo habil, 0 Coordenador do PPGAS podera
decidir ad referendum sobre as solicita<;5es.

Art. 6 - Na avalia<;ao das solicita<;5es de financiamento, a Comissao decidira por
maioria simples levando em considera<;ao os seguintes criterios:

I - A disponibilidade or<;amentaria do PPGAS;

II - Os auxilios de outras institui<;5es recebidos pelo solicitante. 0 PPGAS
podera complementar recursos recebidos de outras institui<;5es, agencias de
fomento, projetos de pesquisa etc.;

II - As caracteristicas do evento (distancia, importancia para 0 aluno etc.).

Art. 7 - Caso beneficiado com recursos do PPGAS, 0 aluno devera entregar
a Secretaria de Pos-Gradua<;ao, no prazo maximo de 30 dias apos a data de
termino do evento, 0 "Formulario de Presta<;ao de Contas de Financiamento para
Participa<;ao em Eventos". (formulario disponivel na Secretaria do PPGAS e na
pagina eletronica do DAN).

Art. 8 - Junto com 0 "Formulario de Presta<;ao da Contas de Financiamento
para Participa<;ao em Eventos", devidamente preenchido e assinado, 0 aluno
beneficiado devera apresentar copia dos seguintes documentos:

1-Certificado de participa<;ao no evento;
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II - Comprovante de embarque (passagem aerea ou terrestre);

III - Comprovante de recebimento do artigo, decorrente da apresentayao no
evento, por urn peri6dico cientifico.

Art. 9 - As solicitayoes de financiamento que nao se adequarem a presente
resoluyao nao serao consideradas pela Comissao de P6s-Graduayao.

Art. 10 - Casos omissos serao apreciados pela Comissao de P6s-Graduayao.

Brasilia, 02 de maio de 2011.

Prof. Jose Antonio Vieira Pimenta
Coordenador do PPGAS
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