
  

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  EESSTTAADDUUAALL  DDEE  CCAAMMPPIINNAASS  
FFaaccuullddaaddee  ddee  EEdduuccaaççããoo  

PPrrooggrraammaa  ddee  PPóóss--GGrraadduuaaççããoo  eemm  EEdduuccaaççããoo   

 

 
 

DELIBERAÇÃO CPG/FE n. 01/2010 
 
 
A Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Unicamp, no uso de suas atribuições, em 
reunião Ordinária realizada em 11 de agosto de 2010, e 
 
CONSIDERANDO: 
 

a) A crescente demanda, por parte dos discentes do Programa de Pós-Graduação, de solicitação de 
apoio financeiro, para participação em eventos científicos no Brasil e no exterior para apresentação 
de trabalhos; 

 
b) A importância da participação de mestrandos e doutorandos em eventos científicos reconhecidos 

em sua área, socializando os resultados parciais de suas pesquisas; 
 

c) A exigüidade dos recursos do Programa de Programa de Pós-Graduação, advindos do PROAP, 
sendo esta a única fonte que viabiliza este tipo de apoio; 

 
d) A necessidade de justiça na distribuição desses recursos; 

 
RESOLVE: 
 
Definir que o apoio à participação de discentes do Programa de Pós-Graduação em Educação será pago na 
forma de ajuda de custo, no valor de R$ 170,00.* 
 
Cada aluno do Programa poderá ser contemplado com ajuda de custo, uma única vez, anualmente, para 
participação em eventos qualificados, fora da região de Campinas, com apresentação de trabalho(s) 
completo(s) de no mínimo 6 páginas.  
 
A solicitação de ajuda de custo deverá ser entregue na Coordenação de Pós-Graduação, com 20 dias de 
antecedência da data de início do evento. 
 
Os procedimentos para solicitação do apoio devem seguir as seguintes orientações: 
 
1) Preenchimento do formulário de Solicitação de Ajuda de Custo (disponível no site da pós-graduação) 

 
2) Anexar ao formulário os seguintes documentos: 

a) Comprovante de aceite do trabalho da Instituição promotora 
b) Cópia legível dos documentos: RG, CPF, Comprovantes de residência  e de conta bancária 
c) Cópia do trabalho completo a ser apresentado (mínimo 6 páginas) 

 
Obs: Bolsistas CNPq e da FAPESP não serão contemplados com a ajuda de custo, pois já recebem Taxa 
de Bancada para custear participação em eventos. 
 
Após a participação no evento, o aluno deve encaminhar à Secretaria da Pós-Graduação: certificado e 
relatório de participação no evento (formulário disponível no site da pós-graduação) 

 
 

Cidade Universitária, 11 de agosto de 2010. 
 

 
Prof. Dr. Dario Fiorentini 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação 
 

*Valor atualizado em 06/06/2012, em vigor a partir de julho/2012. 


