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Edital de Auxilio Financeiro Estudantil para o 2º semestre de 2017 

Programa de Pós-graduação em Antropologia – PPGAn/UFMG 

CHAMADA ÚNICA - 2017 

 

 

O presente edital tem como objetivo disponibilizar recursos, na 

medida da disponibilidade financeira do PPGAn-UFMG, no valor total 

previsto de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), para 

o/a estudante desenvolver trabalho de campo, relativo à preparação 

de dissertação ou tese, bem como apresentação de trabalhos em 

congressos e eventos na área de Antropologia e Arqueologia, que 

foram realizados ou a serem realizados no período de 01 de abril de 

2017 a 28 de fevereiro de 2018 (no momento de prestação de 

contas, o estudante deverá comprovar, por meio de notas ou 

passagens, a atividade realizada)  

 

A verba de auxílio para o 2º semestre de 2017 será distribuída 

através dessa ÚNICA chamada. Para tal fim será constituída uma 

comissão de avaliação dos projetos composta por dois professores e 

um representante discente do PPGAn (indicados pelo Colegiado do 

Curso). Os recursos serão distribuídos segundo discernimento da 

comissão considerando os seguintes critérios básicos: 
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i) Os alunos só poderão receber o auxílio caso estejam cumprindo 

os créditos no tempo correto; 

ii) Terão prioridade os alunos que estejam no segundo ano do 

mestrado e do terceiro de doutorado, em ambos os casos que 

tenham concluído todos os créditos; 

iii)  O auxílio total não poderá exceder o valor de R$3.000,00 (três mil 

reais) por essa chamada (casos excepcionais poderão ser analisados 

pela comissão e terão que ser aprovados pelo colegiado do PPGAN); 

iv)  Cada estudante poderá submeter no máximo 2 (duas) propostas 

de auxílio nessa chamada; no caso de mais de uma proposta, indicar 

a prioridade; 

 

Para apresentar a sua proposta de auxílio, o estudante deverá 

submeter um plano contendo o seguinte roteiro:  

1) Nome do Aluno; 

2) Dados bancários completo (nome do banco, número da agência e 

conta corrente) e número do CPF; 

3) Justificativas: 

a) Do pedido em relação a seu projeto dentro do PPGAn; 

b) Da não existência de verba das fontes “formais” de 
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financiamento de pesquisa (exemplo, CNPq, fapemig, CAPES etc.); 

4) Objetivos específicos da viagem; 

5) Data do período de trabalho de campo ou evento; 

6) Orçamento estimado; 

7) Resultados esperados relacionados a formação do aluno e 

benefícios para o PPGAN; 

8) No caso de apresentação de trabalho em evento, anexar aceitação 

de trabalho ou carta convite. 

 

Prazo para entrega da proposta: 

Esta solicitação de auxilio deverá ser enviada para o e-mail do 

PPGAN, até o dia 18 de agosto de 2017. 

O resultado será divulgado no dia 31 de agosto de 2017. 

 

Belo Horizonte, 11 de julho de 2017. 


