
 

 

 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
PSICOLOGIA CLÍNICA E CULTURA 

 
 

EDITAL Nº 02/2019 
AUXÍLIO FINANCEIRO A DISCENTES DE MESTRADO E DOUTORADO 

 
 
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura (PPG/PsiCC), no 

uso de suas atribuições legais, estabelece e torna públicas as normas para auxílio financeiro a 

discentes regularmente matriculados no PPG/PsiCC, em conformidade com as exigências do 

Regulamento deste Programa e da Resolução do Conselho de Administração N.003/2019 da 

Universidade de Brasília (UnB). 

 

As propostas submetidas serão analisadas por Comissões de Avaliação, composta por docentes 

indicados pelo Colegiado do PPG/PsiCC. Farão parte destas Comissões apenas docentes que não 

tiverem vínculo de orientação com os discentes candidatos ao pleito. 

 

1. OBJETIVO GERAL 

Fomentar e incentivar a participação de discentes em eventos científicos nacionais ou internacionais, 

auxiliando a divulgação das pesquisas desenvolvidas no PPG-PsiCC. 

 

2. PÚBLICO-ALVO 

Discentes de mestrado e doutorado do PPG-PsiCC, regularmente matriculados e dentro do prazo 

regimental de formação na data da submissão da proposta. 

 

3. DOS OBJETOS DE FOMENTO 

Os recursos deste edital serão destinados a atividades de divulgação do conhecimento e da produção 

acadêmica, por meio da participação em eventos científicos nacionais e internacionais. 

 

Parágrafo único: São considerados eventos científicos Congressos, Seminários, Simpósios, Ciclos 

de Conferências, Ciclos de Palestras, Encontros e Workshops, no país e no exterior, vinculados às 

linhas de pesquisa do PPG/PsiCC. 

 



 

 

4. RECURSOS FINANCEIROS 

O PPG/PsiCC disponibilizará R$10.000,00 (dez mil reais), oriundos de recursos do Programa de 

Apoio à Pós-Graduação (PROAP), a serem executados até 31/12/2019. 

 

4.1 De acordo com a modalidade da solicitação, as propostas serão enquadradas em uma das 

seguintes faixas: 

Modalidade da proposta Faixa de financiamento 

Evento Internacional Até R$ 3.000,00 

Evento Nacional Até R$ 2.000,00 

 

4.2 Os valores por tipo de evento (Internacional e Nacional) poderão ser ajustados, a critério da 

comissão de seleção, de forma a cumprir o orçamento previsto neste edital. 

4.3 Os valores serão transferidos aos discentes contemplados via crédito em conta corrente própria. 

4.4 A execução financeira do auxílio se dará sob total responsabilidade do discente contemplado. 

4.4.1 O valor disponibilizado poderá ser utilizado, a escolha do beneficiário, no custeio de 

inscrições, passagens áreas e/ou hospedagem. 

 

5. DO CRONOGRAMA 

 
 Período 
Abertura do Edital 12/06/19 
Período de inscrições Até 28/06/2019 
Divulgação dos selecionados e da lista classificatória 05/07/19 
Prazo para interposição de recursos 09/07/19 
Divulgação da avaliação dos recursos e lista final de selecionados 11/07/19 
Prazo de execução do orçamento Até 31/12/2019 
Prazo de prestação de contas Até 31/03/2020 

 

6. DAS PROPOSTAS 

A solicitação deverá ser realizada em modo impresso e entregue na secretaria do PPG/PSTO, 

acompanhada das seguintes documentações: 

6.1 Ficha de inscrição (Anexo A); 

6.2 O comprovante de aceite do trabalho, no qual conste o nome do proponente como primeiro autor 

e sua vinculação como discente do PPG/PsiCC; 

6.3 Declaração do docente orientador de que está de acordo com a participação do discente no evento 

e com a apresentação do referido trabalho. 



 

 

6.4 O proponente, no ato da solicitação, deverá atestar que conhece e concorda com os requisitos e 

demais normas deste Edital (Anexo A). 

6.5 Somente poderá ser contemplada 1 (uma) solicitação por proponente num período de 12 (doze) 

meses. 

6.6 A Comissão de Avaliação poderá limitar o número máximo de apoio para um mesmo evento. 

6.7 As informações prestadas na solicitação, bem como a documentação apresentada, são de inteira 

responsabilidade do(a) proponente, que responderá legalmente por qualquer falsidade. 

6.8 Após enviada a solicitação, não será possível substituir o proponente, o evento e/ou o trabalho a 

ser apresentado. 

 

7. DA ANÁLISE 

As propostas submetidas serão analisadas em duas etapas, a serem conduzidas pela comissão de 

seleção: 

7.1 ETAPA 1 

7.1.1. De caráter eliminatório, consiste na avaliação da conformidade da documentação nos 

termos do Edital. Propostas com documentação incompleta ou errada serão desclassificadas 

e não serão analisadas. 

7.2. ETAPA 2 

7.2.1. De caráter classificatório, consiste na análise das propostas habilitadas na Etapa I e 

atribuição de uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), conforme critérios de pontuação 

descritos no item 8 do presente edital. 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

A classificação das propostas será feita pela soma dos pontos atribuídos nas seguintes categorias: 

Formato da apresentação Simpósio/Mesa redonda/Palestra 5 pontos 
Comunicação Oral 3 pontos 
Pôster 1 ponto 

Tipo de trabalho Completo 5 pontos 
Resumo Expandido 3 pontos 
Resumo 1 ponto 

 

Em caso de empate, serão adotados os seguintes critérios para fins de classificação: 

a) Antiguidade no PPG/PsiCC; 

b) Ser estudante de doutorado que tenha realizado o exame de qualificação; 

c) Ser estudante de doutorado; 

d) Maior número de créditos concluídos até o momento da submissão da proposta. 



 

 

9. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

9.1. Cópia digitalizada do comprovante de apresentação de trabalho/participação no evento; 

9.1.1. Eventos internacionais que não oferecem certificação, a comprovação poderá ser 

feita por meio de registros fotográficos. 

9.2. Cópia digitalizada do comprovante de inscrição; 

9.3. Cópia digitalizada do comprovante de viagem e/ou hospedagem. 

9.4. A não prestação de contas implicará na devolução do recurso repassado em até 10 (dez) 

dias a contar a partir do final do prazo de prestação de contas para a proposta. 

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 Para concorrer a este Edital, o proponente deverá estar em dia com as obrigações regimentais 

do PPG/PsiCC, sobretudo estar em dia com o cronograma previsto para a execução de sua 

pesquisa. 

10.2 O não cumprimento dos itens e prazos estabelecidos neste Edital poderá resultar em 

responsabilização legal do proponente. 

10.3 Os casos não previstos neste Edital serão submetidos à deliberação da Comissão de Avaliação 

do Edital e do Colegiado do PPG/PsiCC. 

10.4 Este Edital poderá ser revogado ou anulado, a qualquer tempo, no todo ou em parte, sem que 

isso implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

10.5 Este Edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

Brasília, 10 de junho de 2019. 

 

Profª Drª Maria Inês Gandolfo Conceição  

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura 



 

 

 
ANEXO A - FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura – PsiCC 

 
 (   ) Mestrado Acadêmico (   ) Doutorado 

 
Nome do(a) discente: __________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________ CEP: ________________ 

Cidade: ___________________________________ UF: _________________ 

E-mail: __________________________________________________________ 

Telefone residencial: (__) ______________ Telefone celular: (__) _________________ 

CPF: __________________ RG: _____________________ 

Semestre/Ano de início do Mestrado Acadêmico ou Doutorado: _____________________ 

Tipo de evento para o recurso solicitado: (    ) Nacional 
(    ) Internacional 

Banco: ________________________________________________________________________ 

Agência: ______________________________________________________________________ 

Conta: ________________________________________________________________________ 

 
Declaro, sob as formas da Lei, que as informações prestadas nesta ficha são verdadeiras e ainda, 

conhecer e estar de acordo com as normas previstas no Edital 02/2019 que regula o auxílio financeiro 

a alunos de mestrado e doutorado do PPG-PsiCC. 

 
 

Brasília, de                         de 2019. 
 
 
 

___________________________________________________ 
Assinatura do(a) discente 


