
                                                                                                 
 

Universidade Federal de São João del-Rei 

Programa de Pós-Graduação em História 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 004, de 04 DE OUTUBRO DE 2021 

Altera a Instrução Normativa nº3 de 21 de setembro de 
2021 e estabelece os critérios para concessão de auxílio 
financeiro do PROAP a docentes e discentes do Programa 
de Pós-Graduação em História da UFSJ.  

 

Art. 1º. Os docentes ou discentes do Programa de Pós-graduação em História deverão 

apresentar pedido de apoio financeiro por meio do preenchimento do formulário 

específico disponível na página do PGHIS e envio à secretaria do Programa. 

Art. 2º - Serão atendidas as demandas por ordem de solicitação, atendendo, a princípio, 

apenas a uma solicitação por docente ou discente.  

§ 1. Havendo disponibilidade de recursos do PROAP, após atendidas todas as solicitações 

iniciais, poderão ser atendidas novas demandas dos mesmos requerentes.  

Art.3º - Os docentes do PGHIS poderão solicitar até 3.000,00 para apoio à publicação de 

livro de sua autoria ou em parcerias com a finalidade da organização da obra, com no 

máximo dois autores, em editora que possua conselho editorial.  

Art.4º- Os discentes do PGHIS poderão solicitar até 1.000,00 para apoio à publicação de 

livro de sua autoria ou em parcerias com a finalidade da organização da obra, com no 

máximo dois autores, em editora que possua conselho editorial. 

Art. 5º. - Os docentes do PGHIS poderão solicitar auxílio ou ressarcimento de até 2.000,00 

para apoio à tradução de artigo aceito para publicação em língua estrangeira em periódico 

classificado no mínimo no estrato Qualis A4 ou índice equivalente. 

Art. 6º. Os docentes e discentes do PGHIS poderão solicitar até 1.000,00 de auxílio ou 

ressarcimento por capítulo de livro a ser publicado em coletânea organizada por ele ou por 

terceiros, em editora que possua conselho editorial. 

Art. 7º. Os docentes do PGHIS poderão solicitar auxílio ou ressarcimento até 1.000,00 para 

a revisão de artigo em língua portuguesa a ser publicado no mínimo em revistas científicas 

estrato no mínimo Qualis A4 ou índice equivalente. 



                                                                                                 
 

Art. 8º. Os docentes e discentes do PGHIS poderão solicitar auxílio ou ressarcimento de até 

500,00 para pagamento de despesas para participar em eventos remotos de caráter 

internacional ou nacional com apresentação de trabalho. 

Art. 9º. Os docentes do PGHIS poderão solicitar auxílio ou ressarcimento de até 2.000,00 

para pagamento de despesas para participar em eventos presenciais de caráter 

internacional com apresentação de trabalho. 

Art. 10º. Os docentes e discentes do PGHIS poderão solicitar até 600,00 de auxílio ou 

ressarcimento de despesas para participar em eventos científicos remotos ou presenciais 

de caráter regional ou local com a apresentação de trabalho. 

Art. 11º. Os docentes do PGHIS poderão solicitar auxílio ou ressarcimento até 1.000,00 

para apoio à produção e coleta de dados de pesquisa em desenvolvimento (Transcrição e 

tabulação de dados que serão, necessariamente, utilizados em futuras publicações 

científicas conforme orienta a o artigo 5º da Resolução nº 014/2021-CONDI). 

Art.12º - Casos omissos nesta Instrução Normativa serão dirimidos pelo Colegiado do 

Curso. 

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir desta data. 

São João del-Rei, 4 de outubro de 2021.  

 


