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 AUXILIO PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE INTERCÂMBIO, PARCERIAS, CURSOS 

OU DISCIPLINAS DE OUTRAS IES 

 ORIENTAÇÕES PARA ALUNOS  REGULARES 

 

Pelas regras vigentes do PROEX CAPES, poderão ser concedidos auxílios para desenvolvimento das 

seguintes atividades: 

“- participação em atividades científico-acadêmicas no país e no exterior; participação em atividades de 

intercâmbio e parcerias entre PPGs e instituições formalmente associadas; participação em cursos ou 

disciplinas de outro PPG, desde que relacionadas com a tese ou dissertação”. 

Desta forma, poderão ser solicitados recursos para o desenvolvimento das atividades acima descritas 

(exceto apresentação de trabalhos em eventos - VER NORMA ESPECÍFICA), de acordo com as 

orientações a seguir: 

 

1. Possibilidades de Concessão (através de reembolso): 

a) Para Alunos Regulares do Curso de Mestrado: até R$ 800,00 – uma única concessão 

b) Para Alunos Regulares do Curso de Doutorado: até R$ 1.600,00 – duas concessões em períodos 

alternados. 

 

2. Calendário de solicitações: 

 

Período de solicitação Período das atividades 

Agosto/2018 Setembro a dezembro/2018 

Fevereiro/2019 Março a Julho/2019 

Julho/2019 Agosto a dezembro/2019 

 

3. Documentos necessários: 

a) Formulário de solicitação (formulário disponível no site); 

b) Plano de trabalho a ser desenvolvido; 

c) Carta de anuência da Instituição onde será desenvolvido o plano de trabalho; 

d) Currículo Lattes atualizado. 

Obs.: Outros documentos poderão ser solicitados pelo Comitê Gestor, se necessário. 

 

4. Não serão concedidos auxílios para atividades desenvolvidas na Grande Florianópolis ou nos 

municípios/áreas limítrofes da residência ou trabalho dos discentes; 

5. Os documentos deverão ser entregues impressos, dentro dos prazos fixados, na Secretaria PEN, para 

análise do Comitê Gestor; 

6. O resultado da concessão será enviado por e-mail, após análise dos pedidos e de acordo com a 

disponibilidade orçamentária, com todas as orientações necessárias para reembolso das despesas; 
 

7. Forma de concessão de REEMBOLSO do auxílio concedido: 

O aluno contemplado com o auxílio deverá entregar na secretaria do PEN, após a realização a atividade,  de 

acordo com o valor concedido, os seguintes documentos: 

- Relatório da  atividade realizada; 

- Declaração/certificado da Instituição onde foi desenvolvido o plano de trabalho; 

- Documentos fiscais originais, conforme orientação enviada ao aluno, por e-mail. 

 

O REEMBOLSO será feito através de cheque nominal ao aluno contemplado, mediante assinatura de recibo. 

Atualizado em 22/08/2018 


