
CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR E DISCENTE

PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO (PROAP)

1. Apresentação

Anualmente a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação disponibiliza recursos financeiros para

Programas de Pós-Graduação da UFSJ, por meio do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP). O

PROAP tem como objetivo proporcionar melhores condições para a formação de recursos humanos e para a

produção e o aprofundamento do conhecimento.

Neste sentido, o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem decidiu que utilizará o

montante de recursos recebidos, em 2022, na concessão de auxílio financeiro ao pesquisador e ao estudante

do Programa e aquisição de material de consumo. O auxílio ao pesquisador e ao estudante visa repor

parcialmente custos relacionados à publicação de conteúdos científico-acadêmicos (artigos científicos) e

participação eventos científico-acadêmicos no país e no exterior.

2. Recursos destinados

Em 2022, o Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, recebeu o montante de R$16.362,00 em uma

única parcela.

3. Requisitos para a solicitação

3.1 - O solicitante deverá ser professor ou discente vinculado ao Programa de Pós-Graduação em

Enfermagem;

3.2 - Terão direito ao ressarcimento apenas trabalhos (artigos e apresentação/resumo em anais) que tenham

vinculação com a dissertação e tenha na autoria docente e o discente do Programa de Pós-Graduação em

Enfermagem.

3.3 - O nome da Universidade Federal de São João del-Rei deverá estar explícito na publicação no local

relacionado à afiliação do solicitante;

3.4 - No caso de coautores servidores efetivos da UFSJ, com vínculos com outras instituições, a UFSJ deverá

figurar como primeira instituição de filiação do servidor;

3.5 - O pagamento de auxílio só poderá ser concedido nos casos em que houver despesas para publicação.

4. Distribuição dos Recursos

A distribuição dos valores será assim distribuída:

4.1 Rubrica 3.3.90.20 - auxilio a pesquisador - 81,66% do recurso (R$13.362,00)
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4.1.1 Em publicações será redistribuído o montante de até R$1600,00 (um mil e seiscentos reais) por artigo e

em traduções/revisões será redistribuído o montante de até R$800,00 (oitocentos reais) por artigo, no ano

2022, obedecendo os seguintes critérios:

a) as solicitações serão atendidas após a apresentação do artigo ou de documentação que comprove aceitação

do artigo e que comprove a coautoria do docente/discente no artigo;

b) as solicitações serão atendidas por ordem de apresentação após avaliação da documentação apresentada e

aprovação no colegiado, até o limite do valor alocado na rubrica;

c) o recurso só poderá ser utilizado para pagamento de publicação em revistas com Qualis igual ou superior a

A4.

d) Participação de professores em atividades e eventos científico-acadêmicos no país e no exterior será

redistribuído o montante de até R$750,00 (Setecentos e cinquenta reais) por inscrição em evento científico.

4.2 Rubrica 3.3.90.18 - auxilio ao estudante - 18,34% do recurso (R$3.000,00)

a) Participação de estudantes em atividades e eventos científico-acadêmicos no país e no exterior será

redistribuído o montante de até R$400,00 (Quatrocentos reais) por inscrição em evento científico.

5. Disposições Finais

5.1 Todos os auxílios previstos nestes critérios de concessão de auxílio financeiro serão apreciados pelo

Colegiado do Programa.

5.2 O pesquisador deverá solicitar o auxílio até 30 dias antes do período final de empenho de despesas.

5.3 Caso o Programa ainda disponha de recurso financeiro até 30 dias antes do período final de empenho de

despesas, o apoio financeiro poderá se estender a periódicos científicos classificados como Qualis B1.

5.4 - Os casos não previstos nestas regras serão resolvidos pelo Colegiado do Programa.

Divinópolis, 25 de abril de 2022.
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