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EDITAL N° 012/2019 PPGCat - SOLICITAÇÕES DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM
EVENTOS NO BRASIL PARA DISCENTES
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal
Tropical – (PPGCat), no uso de suas atribuições legais, torna público o presente edital para solicitações de auxílio
financeiro para discentes do PPGCat para apresentação de trabalhos em Eventos Científicos no Brasil para o ano de 2019.
1. OBJETIVO
1.1 Conceder auxílio financeiro para apresentação de trabalhos em eventos científicos realizados no Brasil a discentes
regularmente matriculados no PPGCat da UFT. Os trabalhos devem estar devidamente submetidos para que os estudantes
participem do processo seletivo.
2. DAS INCRIÇÕES
2.1 As inscrições deverão ser realizadas conforme o cronograma deste edital (item 9) . A homologação será conforme o
cronograma deste edital (item 9).
2.2 As solicitações deverão ser entregues em envelope lacrado com a identificação na capa, conforme Anexo IV, na
secretaria do PPGCat da UFT, dentro do prazo estabelecido neste Edital, no horário das 8h30 às 10h30 e das 14h às 17h00.
2.3 A data provável para a divulgação do resultado provisório está prevista no cronograma deste edital (item 9) e será
divulgada via internet no portal do PPGCat lotado na homepage da UFT (https://ww2.uft.edu.br/ppgcat).
2.4 O prazo para interposição de recurso do julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas contadas da divulgação na
homepage da UFT (https://ww2.uft.edu.br/ppgcat).
2.4.1 O recurso deverá justificado e ser enviado para o e-mail pgcat@uft.edu.br durante o horário de expediente e
observando-se o prazo estipulado.
3. DO AUXÍLIO
3.1 O PPGCat dispõe de R$ 3.000,00 para auxílio a discentes para a participação em eventos científicos.
3.2 O valor mínimo por discente será de R$ 400,00 para auxílio à participação no evento aprovado.
4. DOS PROPONENTES
4.1 Poderão se inscrever discentes de mestrado ou de doutorado regularmente matriculados no PPGCat da UFT que estejam
apresentando, na qualidade de primeiro autor (ou conforme o item 5.1.3 alínea “C”), trabalhos devidamente submetidos
aos eventos em questão.
a) Sendo o discente selecionado para ser beneficiário do auxílio o mesmo deve comprovar, com no mínimo 20 dias
de antecedência do evento, a aprovação do resumo submetido para que o pagamento do auxílio seja solicitado.
5. DA DOCUMENTAÇÃO A SER ENCAMINHADA
5.1 As inscrições deverão ser realizadas na secretaria do PPGCat via envelope lacrado (capa Anexo IV), contendo os
seguintes formulários e seus anexos:
5.1.1 O Formulário de Inscrição devidamente preenchido (Anexo II) deverá ser entregue no ato da inscrição
contendo assinatura do professor orientador;
5.1.2 No ato da inscrição, juntamente com formulário da Matriz de Produção Acadêmica (Anexo I), deverão ser
entregues os seguintes documentos:
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a) Currículo Lattes atualizado com as produções dos últimos 05 anos. O currículo Lattes é de
responsabilidade do solicitante;
b) a pontuação da Matriz de Produção Acadêmica estará sujeito a alterações após a avaliação da Comissão
Coordenadora do PPGCat da UFT .
5.1.3 O formulário com os dados do evento (Anexo III), devidamente preenchido, deve ser entregue no ato da
inscrição e conter os seguintes documentos anexos e na seguinte ordem:
a) cópia do artigo, resumo ou resumo expandido a ser apresentado;
b) informações detalhadas sobre o evento científico, incluindo programação e folder;
c) justificativa da solicitação se não for o primeiro autor do artigo, resumo ou resumo expandido;
d) comprovação de submissão do artigo, resumo ou resumo expandido, especificando a forma de
apresentação e comprovação de inscrição no evento em questão;
5.1.4 A ausência de qualquer documento ou preenchimento inadequado de formulários, exigidos no envio da
candidatura, implicará na não homologação da inscrição.
6. DA AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
6.1 A avaliação das solicitações será feita pela Comissão Coordenadora do PPGCat da UFT levando-se em consideração a
Matriz de Produção Acadêmica para classificar as candidaturas e considerando a produção científica passível de pontuação
registrada no currículo Lattes nos últimos 05 (cinco) anos.
6.2 Tipo de produção comprobatória do trabalho a ser divulgado em evento: artigo completo; resumo simples; resumo
expandido;
6.3 Como critério de desempate serão analisadas as concessões anteriores feitas pelo PPGCat, dando-se prioridade aos não
beneficiados com o auxílio à participação em eventos concedidos anteriormente.
6.4 Estão sujeitas ao indeferimento as candidaturas enquadradas nos casos assinalados abaixo:
a) preenchimento incompleto do Formulário de Inscrição e não cumprimento das exigências no ato da inscrição,
conforme orientação deste Edital.
b) Currículo Lattes com informações inverídicas associadas aos itens pontuáveis neste edital.
6.5 Para a classificação dos candidatos buscará se manter a proporcionalidade dos beneficiados entre as linhas de pesquisa
do programa.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 A liberação do auxílio está vinculada à disponibilidade orçamentária do PPGCat da UFT e à comprovação da
aprovação do trabalho emitida pela coordenação do evento.
7.2 Além da Matriz de Produção Acadêmica devidamente preenchida, o candidato deverá atualizar o Currículo Lattes para
consulta. Não serão homologadas inscrições sem o preenchimento e envio de todos os formulários e documentos anexos.
7.3 As pontuação dos artigos publicados em revistas científicas será conforme conceitos disponibilizados no
WebQualis/Capes mais recente.
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7.4 Após a realização da atividade acadêmica, o beneficiado terá um prazo de até 08 (oito) dias para encaminhar ao PPGCat
o certificado de participação e o comprovante de publicação do trabalho no evento. A não prestação de contas da viagem
implica no impedimento do candidato de fazer uma nova viagem com recursos do PPGCat/UFT.
7.5 Não há a obrigatoriedade de o PPGCat utilizar todo o valor disponível neste edital ou permitir que seja gasto mais de
R$ 800,00 por discente.
8. DAS DISPOSOÇÕES FINAIS
8.1 Os casos omissos serão analisados pela Comissão Coordenadora do PPGCat.
8.2 O candidato deve preencher e imprimir os seguintes anexos, disponíveis no site da UFT no link:
https://ww2.uft.edu.br/index.php/component/jalfresco/?option=com_jalfresco&view=jalfresco&Itemid=208&id=e783f9e34709-4a49-862b-a8bbc28c6af5&folder_name=AUX%C3%8DLIO%20PARA%20EVENTOS%20(DISCENTES)%20PPGCat-2019.
Anexo I - Matriz de Produção Acadêmica
Anexo II - Formulário de Inscrição
Anexo III - Formulário com dados do Evento
Anexo IV - Modelo de Capa do Envelope
8.3 Os recursos interpostos fora do prazo não serão aceitos.
9. DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO
ATIVIDADES
Divulgação do Edital
Período de Inscrição
Homologação das Inscrições
Divulgação do Resultado Provisório
Divulgação do Resultado Definitivo
O Auxílio será para eventos dentro do prazo

PERÍODO
10/09/2019
10/09/2019 a 18/09/2019-8h30 –
(no PPGCat às 10h30 e das 14h às 17h00)
Após dia 19/09/2019
Até 25/09/2019
Até 30/09/2019
No Ano de 2019

10. CONTATOS
Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical - Fone/Fax: (63) 3416-5424 3416-5445 -E-mail:
pgcat@uft.edu.br.

Araguaína, 10 de setembro de 2019.

FABRÍCIA ROCHA CHAVES MIOTTO
Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical

