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APRESENTAÇÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO NO BRASIL  
(FAVOR PREENCHER COM LETRA DE FORMA) 

DADOS DO ALUNO 

Nome: Matrícula: 

Identidade:  CPF: 

Telefone:  Email:  

Banco: Agencia: Cc: 

Estou ciente das normas estipuladas na portaria nº 002 / PRAE / 2015.                                  Data ___/___/______                                                                                                                                                   
Assinatura do Solicitante :                   

 

DADOS DO TRABALHO 

Centro:  Curso: 

Trabalho: 

Evento: Período: ____/____/_____ a  

____/____/______ Cidade/Estado: 

Assinatura e Carimbo do Prof. Orientador:                                                                                         

 Data: ____/____/______ 

 

DETALHAMENTO DO PEDIDO 

 (  ) Passagem                                     (   ) Auxílio Financeiro 

 
COORDENAÇÃO DO CURSO 

Parecer do Coordenador do Curso: Favorável Sim (   ) Não (   ) 

Prioridade do evento para área: 1 – Pouco relevante (   ) 2 – Relevante (   ) 3 – Muito relevante (   ) 

Justificativa: 

 

Ass./Carimbo Pres. Colegiado do Curso: 

Data: ___/___/_____ 
 
 

 
DeAE/PRAE ou Secretaria do Campus 

(Carimbo “RECEBIDO”, data e nome - PRAE) Parecer do Diretor do DeAE (Carimbo e assinatura):   
(     ) APROVADO                                (     ) REPROVADO 
 
 
 
               

PASSAGEM:  
(   ) SIM   (   ) NÃO  

AUXÍLIO FINANCEIRO:  
(   ) SIM     (   ) NÃO 

VULNERAB. SOCIOECONÔMICA:     
(    ) SIM     (    ) NÃO 

 

ANEXAR 

Cópia do Resumo do Trabalho Declaração Vulnerabilidade Socioeconômica (quando aplicável) 

Cópia da Carta de Aceitação 
(quando disponível) 

Documento de Divulgação do Evento (com nome, data e local) 

Declaração Matrícula na Carga Mínima do Curso 

http://www.prae.ufsc.br/
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APRESENTAÇÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO NO BRASIL 

 

Esta modalidade destina-se a auxiliar os estudantes de graduação autores ou coautores de trabalhos 

que serão apresentados em eventos acadêmicos/científicos por meio da concessão de passagens 

rodoviárias ou aéreas e de auxílios financeiros para pagamento de inscrição, alimentação e/ou 

hospedagem (respeitado o valor estipulado pelo Programa). 

 

O reembolso aos alunos contemplados com auxílio financeiro será feito mediante recebimento da 

prestação de contas. 

 

A comprovação dos gastos deverá ser realizada por nota ou cupom fiscal emitido no nome e CPF do 

estudante, contendo nome e CNPJ da empresa, valor pago e discriminação do gasto. 

 

As comprovações relacionadas à alimentação devem ser discriminadas como “refeição”, “almoço”, 

“janta”, “almoço kg”, “buffet kg”, “self-service” e afins. Não serão aceitas para reembolso notas de 

lanches, comida étnica (chinesa, italiana, etc), pratos a la carte, pizza, rodízio, doces, bebidas 

alcoólicas e quaisquer outros itens que não estejam relacionados a “refeição”. 

 

 

Serão analisados apenas os pedidos de estudantes de graduação que cumpram os seguintes 

requisitos: 

 

 Formulário de solicitação entregue na PRAE até o dia 15 do mês que antecede o evento. 

 

 Relevância do evento atestada pelo Coordenador de Curso por meio de justificativa e 

assinatura no formulário de solicitação. 

 

 Devem estar anexados ao formulário: cópia do resumo do trabalho, cópia da carta de aceite 

emitida pela organização do evento, documento de divulgação do evento, Declaração de 

Matrícula na carga mínima do curso e declaração de vulnerabilidade socioeconômica, 

quando aplicável. 

 

O estudante terá que assinar, obrigatoriamente e com a anuência do seu Coordenador de Curso, um 

Termo de Compromisso, disponibilizado pela PRAE, responsabilizando-se pela entrega do 

comprovante de participação do evento, relatório de viagem e canhotos dos bilhetes de passagem no 

prazo de 05 dias úteis após o retorno do evento. 

 

Fica vedada a concessão de mais de um auxílio dentro desta modalidade por semestre, por aluno. 

 

Em caso de impossibilidade de atender a todas as solicitações, será dada preferência aos estudantes 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada pela CoAES, classificados por ordem 

decrescente de Índice de Aproveitamento Acumulado (IAA) e observado o parecer do Coordenador 

do Curso. 

 
 
*Recomenda-se a leitura integral da portaria 

http://www.prae.ufsc.br/


 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO NO BRASIL  

 
 
 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

 

 

Pelo presente Termo de Compromisso e Responsabilidade, eu, _____________________ 

_________________________________, aluno(a) da Universidade Federal de Santa Catarina 

– UFSC, do Curso de _____________________________, assumo o compromisso e a 

responsabilidade de apresentar na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias após o retorno evento, todos os comprovantes dos gastos 

realizados durante o evento e/ou os bilhetes de embarque. 

 

 

 

Florianópolis,______________________. 

 

 

__________________________________ 

 

 

Ciência do Coordenador(a) do Curso: 

 

Nome: 

Assinatura e carimbo: 

Data: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


