
                               
 

CHAMADA INTERNA 01 DO CURSO DE CIÊNCIAS HUMANAS 
PARA CONCESSÃO DE AUXILIO A PARTICIPAÇÃO EM 
EVENTOS PARA ESTUDANTES 

 
1 FINALIDADE 

 
1.1. A chamada interna tem como finalidade incentivar a 

participação de estudantes, regularmente matriculados no 
curso de graduação de Ciências Humanas – Licenciatura 
(exceto casos de trancamento total de matrícula), em eventos 
presenciais, e realizados em cidade distinta do campus do 
estudante, no período de 29/09/2017 até 10/12/2017, que 
contribuam para a sua formação integral, por meio da 
concessão de auxílio financeiro.  

1.2. A solicitação deve ser feita no período de 04/10/2017 até dia 
05/10/2017. 

 
2. MODALIDADES 

2.1. Apresentação de trabalho de banner ou resumo 

2.2. Apresentação de trabalho completo. 

2.3. Participação em reunião vinculada a representação estudantil 
ou atividade de interesse do Curso de Ciências Humanas. 

 

3. DEFINIÇÕES, VALORES E PAGAMENTO, ANTECEDÊNCIA 
DA SOLICITAÇÃO 
 
3.1. Entende-se por apresentação de trabalho: apresentação de 
artigos completos, de banners e/ou de resumos orais em eventos 
científicos no Brasil e no Exterior. 
 
3.2. Para a modalidade de Apresentação de Trabalho deverá ser 
observado o limite de um auxilio por evento no valor   de R$ 212, 00 



                               
Reais por estudante comtemplado, sendo que a definição dos 
contemplados deve ser feita pela Comissão de Orçamento do 
Primeiro Fórum permanente de Cultura da Unipampa. 
 
3.2.1. Somente fará jus ao auxílio o estudante que for o 
apresentador do trabalho, mediante menção em carta de aceite, 
cabendo, então, auxílio a apenas um autor por trabalho. 
 
3.3. É considerada reunião vinculada à representação estudantil ou 
atividade no interesse do Curso de Ciências Humanas - 
Licenciatura, tais ações:  
3.3.1. Encontros do movimento estudantil vinculados a UNIPAMPA; 
3.3.2. Participação em eventos nacionais e internacionais; 
3.3.3 Reunião de representação discente em órgãos de 
representação da UNIPAMPA ou externos. 
  
3.3. O auxílio concedido é individual, intransferível e vinculado ao 
evento para o qual foi deferido, sendo vedada ao estudante a 
transferência do valor a outrem ou a participação em outro evento 
que não foi submetida aos requisitos do Edital. 
 
3.4. Não é assegurado o depósito do auxílio antes do início do 
evento. 
 
3.5. O estudante deverá acompanhar o andamento do processo de 
pagamento do auxílio junto aos servidores Luís André Padilha e 
Gustavo Carvalho. 
 
3.6. Toda documentação necessária para o encaminhamento da 
solicitação de auxílio deve ser protocolada com antecedência de 
até 04 (quatro) dias úteis antes do inicio do evento, sob pena de 
indeferimento imediato da solicitação. 
 
3.7. Não serão aceitas solicitações de auxílios para eventos já 
realizados. 
 
3.8. Como critério para deferir a concessão dos auxílios: 
  



                               
3.8.1. Participação em eventos constantes no Currículo Lattes do 
solicitante. 
3.8.2 Apresentação de trabalho em eventos constantes no Currículo 
Lattes do solicitante.  
  
3.8.2. Ser ou ter sido representante estudantil devidamente eleito 
pelos seus pares. 
 
4. DA PONTUAÇÃO DOS CRITÉRIOS 
 
4.1 Participação em eventos constantes no Currículo Lattes do 
solicitante: UM PONTO POR EVENTO LIMITADO A 15 PONTOS 
   
4.2 Apresentação de trabalho em eventos constantes no Currículo 
Lattes do solicitante: UM PONTO POR EVENTO LIMITADO A 15 
PONTOS   
4.3 Ser ou ter sido representante estudantil devidamente eleito 
pelos seus pares. UM PONTO POR ANO DE REPRESENTAÇÃO. 
 
4.4 Participação em projetos de ensino, pesquisa, gestão e 
extensão. UM PONTO POR PROJETO LIMITADO A 10 PONTOS 
   
4.4.1 Em caso de empate o discente com matricula mais antiga 
deve ser comtemplado.  
 
4.5 Para fins de comprovação o aluno/a deverá entregar cópia dos 
certificados ou declaração de todos os documentos mencionados 
nos itens 4.1; 4.2; 4.3; 4.4. 
 
5. DOCUMENTAÇÃO A SER ENTREGUE PELOS ESTUDANTES 
 
5.1. Toda solicitação de auxílio deve ser instruída com a 
documentação o apropriada à modalidade e entregue na 
coordenação administrativa. Com representantes da Comissão de 
Orçamento do Primeiro Fórum permanente de Cultura da 
Unipampa. 
 
5.2. Para participação do discente como apresentador de trabalho: 



                               
 
5.2.1. Formulário de Solicitação, preenchido pelo estudante, 
conforme Anexo I. 
 
5.2.2. Comprovante de aceite e/ou comprovante de submissão de 

trabalho do trabalho onde conste o nome do solicitante; 

5.2.2.1 o auxilio somente será liberado após o aceite no evento. 

5.2.3. Programação do evento. 

5.2.4. Ser titular de conta corrente em instituição bancária, não 

sendo aceitas conta salário e conta poupança. 

5.3.  Para participação do estudante como participante de reunião 
vinculada a representação estudantil ou atividade de interesse do 
Curso de Ciências Humanas - Licenciatura: 

5.3.1.Formulário de Solicitação, preenchido pelo estudante, 
conforme Anexo I. 

5.3.2. Convite e/ou    convocação    para a    respectiva 
reunião/atividade. 

5.3.3. Ser titular de conta corrente em instituição bancária, não 
sendo aceitas contas salário e conta poupança. 

5.3.4. Cópia do Currículo Lattes atualizado. 

 

6. TRÂMITE ADMINISTRATIVO 

61. Toda documentação que instrui a solicitação deverá ser 
entregue a Comissão de Orçamento do Primeiro Fórum 
permanente de Cultura da Unipampa, situada na Coordenação 
Administrativa na sala 3205 com o servidor Gustavo Carvalho. 
6.2.  A apresentação incompleta da documentação  exigida  no  

item  4  é  passível  de indeferimento da solicitação do auxílio. 



                               
 

6.3. Nos casos de deferimentos de solicitações, a unidade 

acadêmica deve tramitar a Solicitação de Pagamento através da 

Coordenação Administrativa, anexando a lista de credores gerada 

no SIAFI, a cópia do memorando de deferimento pela Coordenação 

Administrativa e a cópia de todos os demais documentos que 

compõem a solicitação do auxílio. 

6.4. Toda a documentação original que instrua esse processo 

deverá ser arquivada na unidade solicitante, juntamente com o 

Memorando de Resposta à Solicitação, Certificado de 

Apresentação ou Lista de Presenças, Relatório de Viagem e/ou 

Guia de Recolhimento da União (GRU), em caso de não 

participação no evento. 

7. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
7.1. Para fins de prestação de contas, deverá ser apresentada a 
documentação a seguir ao servidor local designado para tal: 
 
7.1.2. Relatório de participação em reuniões vinculadas 
representação estudantil a ou atividades de interesse do curso, 
conforme o modelo do Anexo III, que deverá ser assinado pelo 
estudante. 
 
7.1.3. Cópia de comprovante, segundo a modalidade: certificado de 
apresentação de trabalho ou de participação em evento, lista de 
presenças de reunião, declaração de participação emitida pela 
organização de evento, dentre outros que comprovem a 
participação, conforme a natureza do evento. 
 



                               
7.2. A prestação de contas deve ser entregue até 10 dias após o 
evento a COMISSÃO DE ORÇAMENTO DO FORUM DE SÃO 
BORJA 
 
7.3. Não será autorizada a concessão de auxílio financeiro a 
estudantes com prestação de contas pendentes, até que seja 
efetuada a devida regularização. 
 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.2. É possível o encaminhamento de solicitação de auxílio para 
participação em eventos da Universidade Federal do Pampa. 
 
8.3. O beneficiário tem autonomia para dispor do auxílio financeiro 
conforme sua necessidade, podendo aplicá-lo na aquisição de 
passagens, hospedagem, alimentação, deslocamento durante o 
evento, pagamento de taxas de inscrição, etc. 
 
8.4. A Coordenação de Curso não efetuará ressarcimento de 
quaisquer custos, tais como passagens rodoviárias, aéreas e/ou 
pagamento de taxas de inscrição ou de outra natureza, por meio 
desta Chamada Interna. 
 
8.5. Serão consideradas solicitações referentes a eventos nacionais 
e internacionais, cabendo à COMISSÃO DE ORÇAMENTO DO 
FORUM somente o deferimento do auxílio financeiro. 
 
8.6. Somente poderá ser solicitado auxílio financeiro para eventos 
realizados no exercício financeiro 2017 no período de 29/09/2017 
até 10/12/2017 
 
8.7. Os casos omissos deverão ser encaminhados para apreciação 
da COMISSÃO DE ORÇAMENTO DO FORUM 
 
8.8. Compõe este Edital a seguinte lista de Anexos: 
 
 



                               
 
a) Anexo I: Modelo de formulário de solicitação de auxílio pelo 
estudante;  
 
b) Anexo II: Modelo de memorando da unidade solicitante;  
 
 
c) Anexo III: Modelo de relatório de prestação de contas pelo 
estudante;  
 
8.9. Os anexos aqui mencionados estão disponíveis para download 

no portal da UNIPAMPA,   na página do Curso de Ciências 
Humanas – Licenciatura 
(http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/cienciashumanas/ ). 
 

São Borja, 02 de outubro de 2017. 
 
 

Carmen Regina Dorneles Nogueira 
Coordenadora do curso de Ciências Humanas – Licenciatura 

  

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/cienciashumanas/


                               
ANEXO I 

 

Nome do estudante: 

Matrícula: 

Campus: 

Curso: 

E-mail: 

CPF: 

Número de telefone com DDD: 

Nome do evento: 

Datas do evento: 

Cidade do evento: 

Modalidade de auxilio: 

Dados bancários: 

Banco: Agencia: Conta: 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
 
Observar Item 6  da Chamada Interna.  
 
 
 

DATA DA SOLICITAÇÃO ____/____/______. 
 
 
 
 

____________________________________ 
Assinatura do Estudante 

 
 

 

 

 

 



                               
 

ANEXO II 

 

Memorando nº ___ / 2017                                   Local, __ de 

__________ de 2017. 

De: 

Para: Comissão Orçamentária da Ementa – Luiz André Antunes 

Padilha; Gustavo Carvalho. 

Assunto: Solicitação de auxílio a participação em eventos para 

estudantes 

Prezada Comissão Orçamentaria 
 
Encaminhamos solicitação de auxílio a participação em 

eventos para estudantes, conforme os dados constantes no quadro 
abaixo. Os demais documentos exigidos estão em anexo. Dados do 
estudante: 

Nome:  Matrícula/Curso 

  

 
Informações do evento: 

Nome do evento: Data de realização 
do evento:  

Cidade e Estado do 
evento: 

   

 



                               
Declaramos que os alunos acima nominados estão cientes e de 
acordo com os termos constantes na CHAMADA INTERNA 01 DO 
CURSO DE CIÊNCIAS HUMANAS PARA CONCESSÃO DE 
AUXILIO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS PARA ESTUDANTES, 
que regulamenta a concessão de auxílio financeiro ao estudante. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

______________________________ 
Assinatura e Cargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               
 

ANEXO III 

RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, ATIVIDADES 
OU EVENTOS. 

 

Apresentar à unidade, no prazo máximo de 30 dias após o retorno. 

Nome do estudante:  

Matrícula: 

Campus: 

Curso: 

E-mail: 

CPF: 

Número de telefone com DDD: 

Evento: 

Descrição sucinta das atividades: 

A sua participação na reunião/atividade ou evento contribuiu 
para o seu aprimoramento acadêmico? Em quais aspectos? 
 

Assinatura do estudante: 

Data: 

 


