UnB
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA
COORDENAÇÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

EDITAL 03/FEVEREIRO/2019/FEF/UnB
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR EM EVENTOS CIENTÍFICOS
PROFESSORES PERMANENTES do Programa de Pós-Graduação
Stricto-Sensu em Educação Física, do quadro da FEF/UnB
Objetivo
Apoiar a apresentação de trabalhos em eventos científicos de relevância nacional e
internacional na área de Educação Física ou áreas afins, por meio de auxílio à pesquisa.
1. O apoio é restrito a 1 (um) auxílio anual, por docente;
2. As solicitações serão analisadas pela Comissão de Pós-Graduação do Programa de PósGraduação em Educação Física, em sistema de fluxo contínuo, durante todo o ano de
2019.
3. As solicitações deverão ser entregues na Coordenação de Pós-Graduação e Pesquisa
impreterivelmente com no mínimo 20 dias antes do início do evento
Público-alvo
Poderão realizar as solicitações os professores permanentes do Programa de PósGraduação Stricto-Sensu em Educação Física, do quadro da FEF/UnB.
Recursos Financeiros
O total de recursos financeiros provenientes do orçamento da Faculdade de Educação
Física, para o ano de 2019, será de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) tendo sido estabelecido para
o auxílio um valor máximo de 05 diárias por solicitante, para o evento nacional e de um valor
máximo de 03 diárias por solicitante, para evento internacional de acordo com a justificativa
de cada solicitação.
Documentos necessários:
1. Preenchimento do Formulário de Solicitação (disponível no site www.ppgef.unb.br e na
Secretaria de Pesquisa e Pós-Graduação);
2. Informativo sobre o evento contendo a data e o local (página da internet impressa,
folder ou outros);
3. Carta de aceite e cópia do trabalho a ser apresentado;
4. Após a realização do evento deverá se apresentado o certificado de participação à
Coordenação de Pesquisa e de Pós-Graduação, para encerramento do processo.
Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2019.
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