
 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
INSTITUTO DE BIOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FITOSSANIDADE E BIOTECNOLOGIA APLICADA 

 
APOIO À PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E DEMAIS EVENTOS CIENTÍFICOS AOS 

DISCENTES 
 
O PPGFBA pode destinar uma parcela dos recursos do PROAP (Programa de Apoio à 
Pós-graduação da CAPES) para auxílio financeiro aos alunos do programa, visando sua 
participação em eventos científicos. Podem ser destinados recursos para passagem 
(aérea ou rodoviária), até 3 diárias no valor correspondente a do professor de nível 
superior (variável conforme o local de destino) e taxa de inscrição. O Proap não 
financia eventos internacionais. 
 
1. Solicitação de recurso: 

Para solicitar apoio, o aluno deve apresentar, com no máximo 2 (dois) mês de 
antecedência da data do evento, os seguintes documentos: 

a) Solicitação por escrito, onde conste nome, período e local do evento, orçamento 
dos recursos que está solicitando (passagem e valor da taxa de inscrição) e natureza 
da participação (apresentação de trabalho em painel, seminário temático, mesa-
redonda, etc.). A solicitação para ser aceita deve ser referendada pelo orientador; 
b) Cópia do resumo enviado à organização do congresso. 
 
O Colegiado do PPGFBA pode apoiar parcial ou integralmente o pedido, tendo em vista 
o número de solicitantes e os recursos disponíveis. Para a aprovação serão 
considerados os seguintes critérios: 

a) Terão prioridades os alunos que apresentarão trabalhos cujo conteúdo é referente 
aos resultados de sua dissertação; 

b) Terão preferência alunos que ainda não foram contemplados com auxílio do 
PPGFBA para ida a eventos científicos; 

c) Os congressos nacionais mais significativos das áreas de abrangência do PPGFBA 
terão prioridade sobre encontros locais. 

Entre os congressos prioritários estão os promovidos pelas seguintes associações 
científicas: Sociedade Entomológica do Brasil (SEB), Sociedade Brasileira de 
Entomologia (SBE), Sociedade Brasileira de Fitopatologia (SBF), Sociedade Brasileira 
de Microbiologia (SBM) e Sociedade Brasileira de Biotecnologia (SBBiotec). 
 
Tendo o pedido aprovado pelo Colegiado do PPGFBA, o aluno só terá direito a receber 
o auxílio se tiver seu trabalho aceito e enviar a tempo o texto para constar dos Anais 
do Congresso, caso isso seja exigido. Mediante a entrega do comprovante de 
aceitação e de remessa do trabalho, a Secretaria do PPGFBA tomará as providências 
administrativas necessárias para a liberação dos recursos. 
 
2. Uso dos recursos e prestação de contas: 

a) A Secretaria do PPGFBA instruirá o aluno, sobre a forma de prestação de contas, 
no momento em que os recursos forem liberados. 
b) Imediatamente após o retorno, o aluno deverá entregar os comprovantes 
necessários à prestação de contas na Secretaria do PPGFBA. 
c) Caso algum comprovante não se coadune com as instruções recebidas, o aluno fica 
obrigado a devolver os recursos correspondentes ao PPGFBA. 
                                                      Agosto/2013 


