
 

CHAMADA INTERNA NPGAU 04/2022 

DEMANDA DE AUXÍLIOS FINANCEIROS 

 

O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Escola de Arquite-

tura da Universidade Federal de Minas Gerais, NPGAU-EA-UFMG, torna pública a Chamada Inter-

na NPGAU 04/2022 para fins de recebimento de demandas de auxílios financeiros de docentes e 

estudantes do Programa. 

1  Os docentes e estudantes regularmente matriculados no NPGAU poderão solicitar auxílio 

financeiro para a apresentação de trabalho em congresso e, no caso dos estudantes, para a co-

leta de dados em campo para o desenvolvimento de suas teses/dissertações. Docentes e estu-

dantes também poderão solicitar auxílio para tradução e revisão de artigos para publicação em 

períodos com características do estrato A do Qualis Periódico da CAPES, quando demandado 

pela revista. 

2  As solicitações devem ser encaminhadas através de formulários próprios, disponíveis no site do 

NPGAU, conforme calendário abaixo: 

 
Prazo para solicitação Data de realização da atividade 

1º ao último dia útil do mês de AGOSTO dezembro, janeiro e fevereiro 
1º ao último dia útil do mês de NOVEMBRO março, abril e maio 
1º ao último dia útil do mês de FEVEREIRO junho, julho, agosto 

1º ao último dia útil do mês de MAIO setembro, outubro, novembro 

 

3 As solicitações de auxílio financeiro para apresentação de trabalho em congresso e para 

tradução/revisão de artigos requerem a comprovação de menção, no trabalho, do auxílio conce-

dido pela CAPES1 e/ou Fapemig, além de no caso de ser bolsista mencionar também a agência 

de fomento da bolsa, e o congresso deve obedecer aos critérios constantes do Qualis Evento da 

CAPES. 

4  A prestação de contas de auxílio financeiro concedido para a apresentação de trabalho em 

congresso deve ser encaminhada à Secretaria do NPGAU até cinco dias úteis após o encerra-

mento do evento, contendo os seguintes documentos: (a). certificado de apresentação de traba-

lho no evento; (b). cópia do trabalho contendo a menção ao financiamento da CAPES; (c). 

cupons de passagem aérea/terrestre ou nota fiscal de hotel ou restaurante, de qualquer valor, 

para comprovar a viagem; (d). cópia do currículo Lattes/CNPq atualizado, com a inclusão do tra-

balho apresentado na produção acadêmica. 

                                                 
1
 Trabalhos publicados em decorrência das atividades apoiadas pela CAPES deverão, necessariamente, fazer referência ao apoio rece-

bido, com as seguintes expressões, no idioma do trabalho: 
“O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Códi-
go de Financiamento 001” 
“This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Finance Code 
001″. 
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5  A prestação de contas de auxílio financeiro concedido para a coleta de dados em campo deve 

ser encaminhada à Secretaria do NPGAU até cinco dias úteis após o encerramento da atividade, 

contendo os seguintes documentos: (a). cupons de passagem aérea/terrestre ou nota fiscal de 

hotel ou restaurante, de qualquer valor, para comprovar a viagem; (b). relatório de viagem, assi-

nado pelo professor orientador (modelo disponível no site do NPGAU). 

7 A solicitação de auxílio financeiro para tradução/revisão de artigos deve atender os critérios de 

aquisições e contratações do governo federal, entre eles, a apresentação de três orçamentos pa-

ra o serviço, devendo ser realizado, obrigatoriamente, pelo prestador do serviço que apresentar o 

menor orçamento. Demais informações serão prestadas pela Secretaria do NPGAU no decorrer 

do processo de execução do serviço. 

8 Considerando a disponibilidade de recursos, são estabelecidos os seguintes valores de referên-

cia (teto), compreendendo um período de dois anos, para a concessão de auxílios financeiros: 

professores permanentes: R$4.000,00 (quatro mil reais); professores colaboradores: R$ 1.000,00 

(mil reais); doutorandos: R$2.000,00 (dois mil reais); mestrandos: R$1.000,00 (mil reais). 

9 Excepcionalmente, havendo disponibilidade de recursos, o NPGAU poderá apoiar solicitações 

para a realização de eventos. Par isso são requeridos os seguintes documentos: fundamentação 

do pedido; currículo dos palestrantes cuja vinda se pretende financiar; registro no SIEX e passos 

do fluxo CENEX – EA (http://www.arq.ufmg.br/cenex/fluxo-cenex-ea/): preenchimento do formulá-

rio para parecer do CENEX; aprovação das Câmaras Departamentais e da Congregação da 

EA/UFMG. 

9.1 Para a concessão do auxílio, será levada em consideração a abrangência do evento 

(regional, nacional ou internacional) e o perfil acadêmico do palestrante, que deve, preferencial-

mente, ter o título de doutor e inserção em programas de pós-graduação. 

10 Casos omissos e excepcionalidades serão analisados pelo Colegiado. 

 
 
 
 

Belo Horizonte, 2 de maio de 2022 
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Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, NPGAU-EA-UFMG 


