PROGRAMA INSTITUCIONAL DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO DE
ESTUDANTES EM EVENTOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
EM ÂMBITO NACIONAL
EDITAL ICB 01/2019
A Diretoria do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG torna público o presente edital que
estabelece as normas e critérios para a concessão de auxílio para participação de estudantes da
UFMG que estejam desenvolvendo atividades no ICB em Eventos Científicos, de Ensino ou
de Extensão no Brasil.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
A Diretoria do ICB disporá o valor de até R$ 16 mil reais (sendo que até R$ 8 mil reais para
os eventos que ocorrerão no primeiro semestre e até R$ 8 mil reais para os eventos que
ocorrerão no segundo semestre. Recursos não utilizados em um semestre poderão ser alocados
para atender as solicitações de outro semestre) para a concessão de auxílio para participação
em eventos, com apresentação de trabalhos, no ano de 2019. O valor a ser concedido por
estudante, por ano acadêmico, será de R$ 400,00, para alunos não assistidos pela FUMP e de
R$ 500,00 para alunos assistidos pela FUMP, até o limite do orçamento.
1.1. Público a quem se destina o auxílio:
1.1.1. Alunos desenvolvendo projetos de Iniciação Científica ou de Extensão sob a orientação
de docentes do ICB e que estejam regularmente matriculados no período da utilização do
recurso financeiro, aprovado pela Comissão Julgadora das propostas.
1.1.2. Alunos que possuam RSG acima de 2,0 ou NSG acima de 65;
1.2. A solicitação do auxílio deverá ser feita no mínimo 30 dias antes do início do evento, em
regime de fluxo contínuo, entre 01/03/2019 a 10/11/2019.
1.3. Para eventos realizados antes da data de vigência do presente Edital, serão considerados
pedidos retroativos até 30 dias após a realização do evento;
1.4. Não serão aceitas solicitações fora destas datas.
1.5 Para eventos nacionais ou internacionais sediados na cidade de Belo Horizonte e região
metropolitana, o aluno receberá o valor da inscrição referente ao primeiro lote de inscrição até
o teto de R$200,00;
2 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO DE
AUXILIO:
2.1. Currículo Lattes do aluno;
2.2. Aceite do trabalho a ser apresentado;
2.3. Link do evento informando o período da realização do mesmo (informar no formulário de
inscrição);
2.4. Carta de recomendação do orientador;
2.5. No caso de aluno bolsista FUMP, declaração da FUMP confirmando o vínculo do aluno;
2.6. Declaração do CENEX ou NAPq confirmando o cadastro do aluno em atividades de
extensão ou de iniciação científica (bolsista ou voluntário)
2.7. Tabela de Pontuação preenchida pelo aluno no formulário de inscrição.

3- ORIENTAÇÕES GERAIS:
3.1. Local de Inscrição: Secretaria do NAPq;
3.2. O pagamento do auxílio será realizado somente após o evento, mediante apresentação dos
comprovantes de inscrição no evento e de apresentação do trabalho. Sem estes comprovantes,
o aluno não poderá ser ressarcido. Terá direito a receber o auxílio, o autor que apresentar o
trabalho.
4 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
4.1. Casos omissos e não previstos no presente Edital serão julgados pela Comissão Julgadora
(Vice-Diretor(a), Coordenador(a) do NAPq, Coordenador(a) do CENEX, Coordenador(a) do
Colegiado de Ciências Biológicas, Coordenador(a) do Colegiado do ciclo básico).
4.2. A qualquer tempo o presente Edital poderá́ ser revogado ou anulado, no todo ou em parte,
seja por decisão unilateral da Diretoria do ICB, seja por motivo de interesse público ou
exigência legal, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer
natureza.
4.3 Em caso de número de solicitações superiores aos recursos previstos neste Edital, será
dada prioridade para alunos que apresentem em seu currículo Lattes publicações de artigos
e/ou resumos, premiações, participação em congressos e/ou na organização de eventos,
conforme os critério listados abaixo e pontuados no anexo 3 deste Edital;
4.3.1 Autor ou co-autor de Artigo Científico (10 e 5 pontos, respectivamente, por artigo).
4.3.2 Autor ou co-autor de resumo apresentado em congresso (3 e 1 ponto, respectivamente,
por resumo)
4.3.3. Prêmio por trabalho apresentado, regional (3 pontos), nacional (5 pontos), internacional
(10 pontos);
4.3.4 Participação na organização de eventos, regional (3 pontos), nacional (5 pontos),
internacional (10 pontos);
4.3.5 Participação em congresso, regional (2 pontos), nacional (3 pontos), internacional (5
pontos);
5- CRONOGRAMA
Datas
Período de
solicitação:
Divulgação da lista
dos contemplados:

Para eventos que ocorrerão no
primeiro semestre de 2019

Até 30 de junho de 2019

Para eventos que ocorrerão no
segundo semestre de 2019

Até 30 de outubro de 2019

Para eventos que ocorrerão no
primeiro semestre de 2019
Para eventos que ocorrerão no
segundo semestre de 2019

Período para recurso:
Divulgação do resultado final:

A partir de 05 de julho de 2019
A partir de 01 de Novembro de 2019
Até 05 dias úteis após a divulgação
da lista de aprovados.
Até 02 dias corridos findados o
período de recurso.
Belo Horizonte, 1º de março de 2019.

EDITAL nº.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Auxílio para participação em eventos nacionais de ensino, pesquisa e extensão

DADOS PESSOAIS
Nome:
CPF:

RG (ou RNE):

Matrícula UFMG:

RSG/NSG:

e‐mail:

Telefones:

Orientador:
Ensino

Projeto :

Pesquisa

Extensão

DADOS DO EVENTO
Nome:
Local:
Link:
Período de realização:
TABELA DE PONTUAÇÃO
(o aluno deverá preencher e anexar os comprovantes)
Aluno assistido pela FUMP:

Sim

CRITÉRIO

Não
SITUAÇÃO
QUANTIDADE

TIPO

ANEXO

PONTUAÇÃO

Autor Principal
Co-autor
Autor Principal
Co-autor
Regional
Nacional
Internacional
Regional
Nacional
Internacional
Regional
Nacional
Internacional

Autoria em publicação
Autoria em resumo apresentado em congresso
Participação em congressos

Participação na organização de eventos

Premiação de trabalho

Total de Pontos obtidos:
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS
Declaro para os devidos fins que todas as informações fornecidas acima são verdadeiras.
Belo Horizonte,

de

Assinatura do aluno

de 2019
Ciente do Orientador

CHECKLIST DOS DOCUMENTOS
Formulário preenchido e assinado

Comprovante FUMP

Currículo Lattes:

Declaração de vínculo em projeto de extensão ou pesquisa

Carta do orientador:

Comprovantes de publicação / participação em evento

Comprovante de aceite do trabalho no congresso:

Recebido em:

/

/

2019

Recebido por:

