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EDITAL Nº 016/2021–PPGECEM 

 
ABERTURA DE EDITAL PARA AUXÍLIO FINANCEIRO 
PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS AOS DISCENTES 
REGULARES  DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA/PPGECEM – MESTRADO E DOUTORADO 
 
 

O Coordenador do Programa de Pós- Graduação em Educação em Ciências e 
Educação Matemática/PPGECEM – Mestrado e Doutorado, da Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná – UNIOESTE, campus de Cascavel, no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais; 

 
considerando a Resolução nº 078/2016-CEPE de 2 de junho de 2016, que 

aprovou as Normas Gerais para os Programas de Pós-Graduação da Unioeste, 
 

considerando as Resoluções 006/2017 e 007/2017-CEPE, de 16 de março de 
2017 que aprovam, respectivamente, o Projeto Pedagógico do Programa e o 
Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação 
Matemática, PPGECEM – Mestrado e Doutorado; 

 
considerando a Resolução nº 001/2017-COU, de 23 de março de 2017 que 

aprova a implantação do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e 
Educação Matemática, PPGECEM – Mestrado e Doutorado; 

 
considerando a necessidade de estimular e induzir a participação em eventos 

para a formação acadêmica e consequente cumprimento de créditos exigidos pelo 
programa; 

 
considerando a existência recursos internos disponíveis do PPGECEM via 

FUNDEP e/ou PROAP, reservados para auxílio financeiro ao discentes para 
participação em eventos (publicação e apresentação de trabalhos científicos 
completos em eventos Regionais, Nacionais e Internacionais); 

 
 
 

TORNA PÚBLICO: 
 

As condições gerais para solicitação de recursos ao PPGECEM, para alunos 

regularmente matriculados, com vistas à ao aporte de recursos financeiros destinados à 

participação em eventos. 
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1 -  DA SOLICITAÇÃO  
 

1.1 A solicitação deverá ser realizada (online) através do e-mail 

cascavel.ppgecem@unioeste.br  do  PPGECEM – com requerimento próprio 

(anexo a esse edital) -  para eventos, nas seguintes condições:  

a) Eventos acadêmicos a serem realizados em 2021 – 2° semestrre (publicação 

e apresentação de trabalhos científicos em Congresso, Seminário, curso - 

online, híbridos ou presenciais), adminitindo-se eventos Regionais com 

amplo reconhecimento nas áreas, com no mínimo, 2 edições; Nacionais e 

Internacionais). 

b) O valor máximo liberado por aluno será de até R$100,00 (cem reais), limitado 

a uma única inscrição;  

c) Anexar folder do evento e comprovante de aceite do trabalho;  

d) Anexar cópia do pagamento realizado para restituição do valor;  

e) Comprovar através de certicados de participação no evento, em até 30 dias 

após a sua realização. 

2 - DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
 

2.1 - A coodernação do PPGECEM, após receber o requerimento específico (anexo 

a esse edital), fará a avaliação e liberação do recursos, com os seguintes 

critérios:  

a) Relevância do evento (que tenha aprovação do orientador e de acordo com as 

linhas de pesquisa); 

b) Preferência para alunos que não tiveram nenhuma ajuda para eventos da 

instituição no ano de 2021;  

c) Caso seja um segundo pedido, o requerimento irá para o final de uma fila de  todas 

as solicitações ainda não atendidas;  

 

3 - DO RESULTADO 

3.1 – Os resultados do processo de seleção e classificação serão liberados de modo 

contínuo durante o 2° semestre de 2021, conforme o calendário acadêmico do 

PPGECEM, com encerramento das atividades acadêmicas previstas para 

17/12/2021. 
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Publique-se. 
 
 
 

Cascavel, 02 de junho de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Tiago Emanuel Klüber 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

em Educação em Ciências e Educação Matemática 
Mestrado e Doutorado Portaria 3225/2017-GRE  
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ANEXO ao EDITAL 016/2021-PPGECEM 
Link: FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO   

  
REQUERIMENTO 

 
 

Participação/apresentação de trabalhos científicos em Congresso, Seminário, curso. 

DATA: _____/_______/___________. 

DE:  

PARA: Coordenador do PPGECEM  

 

Assunto: auxílio financeiro (participação em evento – Regional, nacional ou ou 

internacional)  

 
Eu, ......       .discente – Mestrado (   ) Doutorado (     ) , ingressante no ano de 201__– 

orientado pelo(a_ professor(a) _______________solicito AUXILIO FINANCEIRO para participação 

em evento no valor de R$       ,  o qual irei participar e apresentarei trabalho científico intitulado 

......       .  no evento ...................... (anexar comprovante de aceite), que será realizado no período 

de  .... a .../..../201_,  em .............................. . 

Informo que permanecerei no referido evento no período de ...... a ...... .(presencial ou on 
line)  

 
RG CPF Dados bancários para depósito 

   

 

- Endereço residencial do(a) aluno(a): (rua/av, número, cidade/UF, CEP), e-mail e tel.:  

 

Atenciosamente, 

 

                         _____________________________                       _________________________ 

Assinatura Discente    Assinatura Orientador(a)  
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