SOLICITAÇÃO DE APOIO AO PPGL/UFES
Proposta de Rubricas e Critérios
Ressalva para o usufruto da solicitação: as solicitações só devem ser feitas no caso
óbvio de o solicitante estar precisando, ou seja, não ter tido apoio de outra
instância. A PRPPG apoia pedidos, via Departamento de Pesquisa (Programa
PAPETEC), em função de projeto de pesquisa cadastrado e em situação regular.
1. Para a participação em eventos INTERNACIONAIS, com apresentação de
trabalho, limitado a um apoio por ano por docente, caso não tenha obtido o
benefício pelo PAPETEC da PRPPG, pelo Centro de Línguas, pela Capes, pelo CNPq
ou pela Fapes: o PPGL custeará as DIÁRIAS.
Observação importante: o docente deverá anexar ao Pedido de Apoio um parecer
de mérito obtido por uma agência de fomento (Capes, CNPq, Fapes).
2. Para a participação em eventos NACIONAIS, com apresentação de trabalho,
limitado a um apoio por ano por docente, caso não seja possível a obtenção do
benefício pelo PAPETEC da PRPPG, pelo uso da verba do Proap, pelo Centro de
Línguas pela Capes, pelo CNPq ou pela Fapes: o PPGL custeará PASSAGENS e
DIÁRIAS.
3. Para APOIOS DE OUTRA NATUREZA, desde que também discutidos e aprovados
em reunião colegiada e que cobertos pelas rubricas da planilha de previsão
orçamentária do convênio com a FEST.
OBSERVAÇÕES: a) O docente que não comprovar apresentação de trabalho deverá
ressarcir ao PPGL/Ufes o apoio concedido para participação em eventos.
b) O pedido de solicitação deve ser feito conforme modelo anexo.

ANEXO
PEDIDO DE APOIO – PPGL/UFES
Professor: ____________________________________________________________
Data do pedido de apoio: ________________________________________________
Data prevista da realização/execução da viagem e/ou evento e/ou serviço: ___/___/___
Tipo de apoio pleiteado: ________________________________________________
Discriminação detalhada do apoio pleiteado (voos e/ou material e/ou serviço):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Valor previsto para o apoio pleiteado: _______________________________________
Justificativa para o pedido de apoio: ________________________________________
Documentos anexos à solicitação (carta de aceite de trabalho em evento, programação de
evento,
parecer
de
mérito
de
alguma
instituição
de
fomento):
____________________________________________________________________
Outras informações relevantes: _______________________________________________

Vitória (ES), _____ de ___________ de _______.
____________________

