
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

NÚCLEO DE ESTUDOS TRANSDISCIPLINARES EM EDUCAÇÃO BÁSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CURRÍCULO E GESTÃO DA ESCOLA BÁSICA 

 

CHAMADA INTERNA Nº 03/2022 

 

Chamada interna nº 03/2022 para os mestrandos do PPEB regularmente matriculados no curso que tiveram 

trabalhos completos/resumos expandidos aprovados em Eventos Científicos regionais/Nacionais/internacionais 
fora de cidade onde funciona o Programa e que precisarão de auxílio financeiro para custear seus gastos durante o 

período do evento. 

 

O auxílio financeiro a ser concedido pelo PPEB, tem como fonte de recurso o Programa de Apoio à Pós-Graduação 

– PROAP. Os recursos oriundos deste Programa, visam proporcionar melhores condições para a formação de 

recursos humanos e para a produção e o aprofundamento do conhecimento nos cursos de pós-graduação stricto sensu 

mantidos por instituições públicas, envolvendo:  

I - Apoio às atividades inovadoras dos programas de pós-graduação (PPGs), voltadas para o seu desenvolvimento 

acadêmico, visando oferecer formação cada vez mais qualificada e diversificada aos estudantes de pós-graduação e 

pesquisadores em estágio pós-doutoral;  

II - Utilização dos recursos disponíveis no custeio das atividades científico-acadêmicas relacionadas à titulação de 

mestres e doutores e ao estágio pós-doutoral;  

III - Apoio ao desenvolvimento dos trabalhos de planejamento e de execução da política institucional de pós-graduação. 

 

O PPEB, localizado na rua Augusto Corrêa, 01 – Guamá, Belém - Pará – Brasil, Núcleo de Estudos Transdisciplinares 

em Educação Básica da Universidade Federal do Pará (NEB/UFPA), no uso de suas atribuições, vem realizar chamada 

interna para concessão de auxílio financeiro/Recursos PROAP aos mestrandos do PPEB regularmente matriculados 

no curso que tiveram trabalhos completos/resumos expandidos aprovados em Eventos Científicos 

regionais/Nacionais/internacionais, conforme as seguintes orientações: 

 

1- Trata-se de concessão de auxílio para o desenvolvimento de estudos e pesquisas de natureza científica, 

realizadas por estudante, observando-se o disposto no art. 26 da Lei Complementar no 101/2000; 

2- O discente regularmente matriculado no PPEB receberá auxílio, desde que para participação em atividades 

científica e/ou acadêmicas com a apresentação de trabalho completo/Resumo expandido seja nos eventos 

definidos pelo Colegiado do PPEB como prioritários para a área, especificamente para esta chamada: 

ANPEd e FINEDUCA 

3- De acordo com disponibilidade de recurso PROAP do PPG previsto para esta rubrica, no ano de 2022 há 

disponível o valor de R$ 4.000,00, o qual será distribuído igualmente entre os solicitantes, caso haja mais de 

sete solicitações;  

4- Havendo até sete solicitações o valor do Auxílio Financeiro a ser concedido dentro da disponibilidade de 

recursos PROAP será de R$ 190,00/dia. 

4.1 Para este caso, os estudantes que desejarem participar de eventos científicos/com apresentação de trabalho, 

poderão solicitar ATÉ TRÊS Auxílios Diários; 

5- Os interessados deverão fazer a solicitação do auxílio por meio do e-mail ppebufpa@gmail.com com assunto 

“Solicitação de Auxílio financeiro/Recursos PROAP 2022 – PPEB”, anexando: Formulário para Auxílio 

Financeiro devidamente preenchido (em anexo); comprovante de matrícula, comprovante de inscrição no evento 

científico; comprovante/carta de aceite do trabalho; programação do evento Científico – em arquivo único salvo 

em PDF. As solicitações serão recepcionadas no período de 09/09 a 14/09/2022, até as 12h impreterivelmente; 

6- PRESTAÇÃO DE CONTAS: Para a prestação de contas o estudante deverá encaminhar para o e-mail do 

PPEB comprovante/certificado original de participação e de apresentação de trabalho. Caso esta documentação 

não seja apresentada em até 30 dias após a realização do evento, o valor integral recebido pelo estudante deverá 

ser ressarcido para a pós-graduação. 

 

Belém, 09 de setembro de 2022. 

 

Profa. Dra. Amélia Maria Araújo Mesquita 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 

Currículo e Gestão da Escola Básica/UFPA 

Portaria 3781/2021 
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SSEERRVVIIÇÇOO  PPÚÚBBLLIICCOO  FFEEDDEERRAALL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

PPAAGGAAMMEENNTTOO  RREEFFEERREENNTTEE  AA  AAUUXXÍÍLLIIOO  FFIINNAANNCCEEIIRROO  PPAARRAA  DDEESSLLOOCCAAMMEENNTTOO  EE  

MMAANNUUTTEENNÇÇÃÃOO  

  
AASSSSUUNNTTOO::    

EEVVEENNTTOO::  

DESTINO:  PERÍODO:  

 

N.º CPF NOME DO DISCENTE MATRÍCULA 
VALOR TOTAL A 

PAGAR 

    

 

 

IMPORTA O PRESENTE PAGAMENTO, ATRAVÉS DE DEPÓSITO NO BANCO:    
AGENCIA:   CONTA Nº    
A QUANTIA DE R$:    

 

 

PROPONENTE:  ___________________________ 

                                  Coordenador(a) do PPEB 

 

VISTO: ________________________________________________     

 

                                     Assinatura e Carimbo  

 

 

 

PAGUE-SE: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 


