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Solicitação de auxílio financeiro para participação em eventos 

 
O Colegiado do PPGDesign, em 15/05/2018, estabelece as regras para o ano de 2018 referentes à concessão 
de auxílio financeiro para participação de discentes do PPGDesign em eventos científicos na área de Design e 
considerando os procedimentos da PRPPG-UFPR, regras do PROAP-CAPES e limite orçamentário do 
PPGDesign.  
 

 Discentes 

REQUISITOS 
(para o 
solicitante, 
trabalho e 
evento) 

 para apresentar artigo na modalidade “trabalho completo”; 
 ser o primeiro autor do trabalho; 
 publicar em co-autoria com orientador ou outro docente do PPGDesign; 
 evento de Design. 
 somente um evento por aluno 

 
FORMA DE  
AUXÍLIO 

 Auxílio financeiro de R$ 200,00 por dia de evento. 

DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS 

 anexar PDF do aceite do artigo na modalidade “trabalho completo”; 
 anexar PDF do folder e cronograma do evento, o mesmo disponível no site do evento; 
 preencher Formulário de solicitação de auxílio financeiro a estudantes; 
 enviar formulário e anexos exclusivamente por e-mail para ppgdesign@ufpr.br . 

DATAS-LIMITE  solicitação do auxílio financeiro com antecedência de no mínimo 30 dias da realização 
do evento; 

 prazo máximo para solicitação do auxílio ainda será definido pela PRPPG; 
 uso do auxílio financeiro em eventos que ocorrerão até 31/12/2018.  

RECEBIMENTO 
DO AUXÍLIO 

 o valor do auxílio será creditado diretamente na conta corrente do estudante em um 
único depósito; 

 o depósito é efetuado pela PRPPG antes ou após o evento; 
 

PRESTAÇÃO 
DE CONTAS 

 prazo de até 5 dias corridos do retorno da viagem; 
 anexar Relatório de Viagem (modelo SEI); 
 anexar PDF ou JPG de 1 comprovante de participação no evento e também de 1 

comprovante de apresentação do trabalho completo no evento; 
 anexar PDF de recibo do auxílio concedido (Modelo_recibo) 
 enviar exclusivamente por e-mail para ppgdesign@ufpr.br . 
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