
 

   

                    SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL JATAÍ 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOCIÊNCIA ANIMAL 

Rodovia BR 364 km 192 Parque Industrial 

Caixa postal 03, CEP: 75801-615 

Fone: (64) 3606-8216 
 

EDITAL PPGBA Nº 03/2019 

INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE 

DISCENTES EM EVENTOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS OU DE 

EXTENSÃO 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal (PPGBA) da 

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias – CIAGRA / Regional Jataí da Universidade 

Federal de Goiás, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna públicas as normas para 

seleção de concessão de diárias à discentes do PPGBA para apoio à participação em eventos 

acadêmico-científicos, tecnológicos ou de extensão, a serem realizados durante o ano de 2019, na 

condição de apresentador de trabalhos, até o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em 

conformidade com o planejamento orçamentário do PPGBA em 2019.  

 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. O Processo Seletivo para concessão de Diárias para participação em eventos acadêmico-

científicos, tecnológicos ou de extensão será regulamentado por Edital e será conduzido pela 

Coordenação do PPGBA. 

 

3. OBJETIVO  

3.1. O presente Edital visa fomentar a participação de discentes do Programa de Pós-Graduação em 

Biociência Animal em eventos acadêmico-científicos ou de extensão, de abrangência local, 

regional, nacional ou internacional, para apresentação de artigos/trabalhos de sua autoria ou 

coautoria provenientes de resultados de projetos de pesquisa cadastrados na Regional Jataí/UFG, de 

modo a fortalecer a visibilidade e disseminação da produção científica, tecnológica ou de extensão, 

através de concessão de diárias.  

4. DAS DEFINIÇÕES 

4.1. Para efeitos da seleção regida pelo presente Edital entendem-se como eventos acadêmico-

científicos, tecnológicos ou de extensão: 

I - Congressos, Conferências, Fóruns, Seminários, Simpósios, Encontros, Colóquios, Workshops, 

Reuniões, Painéis, Jornadas, Feiras, Mostras de ciência e tecnologia e Escola. 



Parágrafo único: Serão disponibilizados recursos da Regional Jataí conforme planejamento 

sistêmico do Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal para 2019 para este fim; 

5. DO APOIO CONCEDIDO  

5.1. O solicitante poderá requerer diárias para eventos acadêmico-científicos, tecnológicos ou de 

extensão que ocorram entre os dias 04 de setembro até 31 de dezembro de 2019. 

6. DOS REQUISITOS 

6.1. Ser discente do Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal, com matrícula ativa e que 

não esteja afastado de suas atividades, por quaisquer motivos; 

6.2. O trabalho a ser apresentado deve guardar estreita relação com o projeto de pesquisa, a que se 

refere ao produto final da dissertação de mestrado do discente, de forma a ser de interesse do 

Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal, e, necessariamente, estar vinculado no projeto 

de pesquisa cadastrado no âmbito da Instituição. Tanto no projeto quanto no trabalho a ser 

apresentado deverão constar os nomes do discente e de seu respectivo orientador. 

6.3. Será concedido um auxílio para diárias no valor máximo de R$ 500,00 (quinhentos reais), por 

discente selecionado, conforme programação oficial do evento. 

6.4. Ter disponibilidade orçamentária, obedecendo as disposições na legislação vigente; 

7. DAS INSCRIÇÕES 

7.1. Deverão ser entregues na secretária do PPGBA, de segunda a sexta-feira, em horário de 

expediente, em envelope lacrado, identificado com o nome do candidato e “EDITAL PPGBA 

03/2019”, os seguintes documentos: 

a) Formulário de solicitação (ANEXO I); 

b) Comprovante de inscrição no evento;  

c) Comprovante de submissão e ou aceite de artigo/trabalho;  

d) Programação do evento; 

e) Tabela de pontuação do currículo devidamente preenchida (Anexo II) com os certificados 

comprobatórios, ordenados conforme são citados na tabela; 

g) Comprovante de cadastro de projeto de pesquisa na instituição, com estreita relação com o 

trabalho a ser apresentado no evento e com o discente cadastrado como participante. 

7.2. A Coordenação do PPGBA será responsável pela análise documental; 

7.3. Não serão homologadas as inscrições com documentação incompleta e de candidatos que não 

atenderem aos requisitos para participação deste edital; 

7.4. A responsabilidade pela veracidade das informações é do proponente, sendo passível de 

punição civil, administrativa e/ou penal os casos de fraude ou tentativa de fraude; 



7.5. Não serão admitidas inscrições extemporâneas ou em desacordo com a forma descrita neste 

Edital; 

7.6. Todo processo de pedido de Diárias, após a aprovação perante a Coordenação do PPGBA, 

deverá seguir o fluxo do Sistema de Transporte, Diárias e Passagens (SISVIAGEM), sendo o 

extrato da aprovação no SEI um dos documentos necessários. 

8. DA SELEÇÃO 

8.1. As solicitações de apoio financeiro para participação em evento acadêmico-científico, pesquisa, 

ensino ou de extensão serão avaliadas Coordenação do PPGBA; 

8.2. Os discentes inscritos serão classificados de acordo com as notas do currículo e relevância do 

evento; 

8.3. Avaliação do currículo 

8.3.1. Na avaliação do currículo serão consideradas as atividades desenvolvidas no primeiro 

semestre (janeiro a junho) de 2019, de acordo com a planilha disponibilizada para pontuação do 

currículo em ANEXO II. 

8.3.2. Os discentes inscritos deverão preencher corretamente a tabela (ANEXO II) e organizar os 

certificados (numerados) de acordo com a ordem em que eles aparecem na tabela. 

8.3.3. Para pontuação, serão considerados apenas itens devidamente comprovados com base na 

tabela preenchida pelo discente. O preenchimento dos dados é de inteira responsabilidade do 

discente. 

8.4. Avaliação da relevância do evento 

8.4.1. A pontuação da relevância do evento para o Programa de Pós-Graduação em Biociência 

Animal será avaliada de acordo com a abrangência do evento e a área na qual o evento está inserido 

(ANEXO I). 

8.5. Resultado da seleção 

8.5.1. Para cálculo da nota final (NF) será concedido peso 7,0 (sete) a nota do currículo (NC) e peso 

3,0 (três) à relevância do evento (RE); 

NF = (NC x 7) + (RE x 3) 

         10 

 

8.5.2. Os discentes inscritos serão classificados em ordem decrescente, nos prazos constantes neste 

edital; 

8.5.3. Em caso de empate, prevalecerá a maior nota da pontuação do currículo. 

8.5.4. A classificação do discente não lhe confere o direito à concessão do recurso, caracterizando 

mera expectativa de direito, condicionada à disponibilidade financeira da Regional Jataí para o 

período demandado, trâmites subordinados à Administração Pública e aprovação dos documentos 

apresentados pelo proponente, quando for o caso. 



9. DO INCENTIVO 

9.1. Será garantida, inicialmente, o recurso total de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para diárias, 

divididos entre 4 (quatro) discentes, ou seja, R$ 500,00 (quinhentos reais) por discente; 

9.2. O apoio financeiro referente às Diárias contempla as despesas com hospedagem, alimentação, 

locomoção local e seguro de viagem em caso de eventos no exterior; 

9.3. O pagamento das Diárias e ficará condicionado à disponibilidade orçamentária, conforme 

provisão; 

9.4. Em caso de indisponibilidade orçamentária para atendimento do total de pedidos no período de 

inscrição, os pedidos mesmo que aprovados poderão não ser contemplados.  

10. DAS OBRIGAÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

10.1. Os discentes contemplados no presente Edital ficam obrigados a: 

a) Participar efetivamente do evento, de forma integral; 

b) Apresentar o trabalho aprovado para apresentação, seja oral ou pôster; 

c) Colocar a identidade visual da REJ/UFG no pôster e ou nos slides da apresentação oral; 

d) Apresentar Relatório de Viagem, em até 5 (cinco) dias após o fim da missão, apresentando 

comprovantes/notas ficais de todos os dias na cidade do evento, certificado de participação no 

evento e certificado de apresentação do trabalho; 

e) Apresentar o trabalho aprovado em eventos de pesquisa na Regional Jataí quando convocado pela 

Coordenação do PPGBA; 

10.2. O não cumprimento dos tópicos anteriores, salvo as previsões legais, acarretará na solicitação 

de devolução dos recursos recebidos pelo discente; 

10.3. No caso de o solicitante contemplado não participar do evento, por quaisquer motivos, o 

mesmo deve encaminhar à Coordenação do PPGBA, a justificativa para que sejam tomadas as 

devidas providências. 

10.4. A não prestação de contas ou devolução dos valores no prazo estabelecido implicará na 

inadimplência do beneficiário junto à UFG. 

11. CRONOGRAMA 

11.1. Esta seleção obedecerá ao seguinte cronograma: 

Período de inscrição 01/07 a 02/08/2019 

Homologação preliminar das inscrições 06/08/2019 

Interposição de recursos referentes a Homologação das 

Inscrições 

07/08 a 09/08/2019 

Resposta aos recursos referentes a Homologação das 

Inscrições 

12/08/2019 

Homologação final das inscrições 13/08/2019 

Resultado preliminar da avaliação 14/08/2019 



Interposição de recursos referentes a avaliação 15 e 16/08/2019 

Resposta aos recursos 19/08/2019 

Resultado final da seleção 20/08/2019 

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. A Coordenação do PPGBA, responsável por este processo seletivo da Regional Jataí/UFG, 

divulgará, pela página oficial, sempre que necessário, avisos e normas complementares ao presente 

edital. 

12.2. Não serão aceitos documentos fora dos prazos estabelecidos no Cronograma  

12.3. Dois ou mais discentes inscritos com os mesmos trabalhos/artigos submetidos e aceitos para o 

mesmo evento, terão suas inscrições não homologadas. 

12.4. Em eventos que ocorram concomitantes em diferentes localidades e que tenham disponível a 

modalidade de vídeo conferência, sem causar prejuízos à participação e ou apresentação do 

artigo/trabalho, será observado o princípio da economicidade, sendo viabilizada, então, a 

participação no local de menores custos para a instituição; 

12.5. A inscrição do servidor implica no conhecimento e na tácita aceitação das condições 

estabelecidas neste edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato não poderá 

alegar desconhecimento; 

12.6. Os dados e a confirmação da emissão das passagens são de responsabilidade do discente; 

12.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do PPGBA. 

 

Jataí, 26 de Junho de 2019. 

 

________________________________________ 

Profª Drª Andréia Vitor Couto do Amaral 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Biociência Animal 

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias 

Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí 
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ANEXO I 

  

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO 
 

Discente:  

Nível:  

Bolsista           (    ) Sim  (    ) Não  

Semestre:  Ano: 

Orientador: 

Linha de Pesquisa:  

Título do projeto:  
 

 

INFORMAÇÕES DO EVENTO 

 

Nome do evento: 

Abrangência do evento: (    ) Local/Regional       (    ) Nacional        (    ) Internacional 

Data de início: Data de término: 

Local (instituição, cidade, estado e país): 

Área do evento: 
 

 

 

 

PONTUAÇÃO DE RELEVÂNCIA DO EVENTO 

 

Abrangência do evento: Nota Reservado para a comissão de avaliação 

Local/Regional        2,0  

Nacional   3,0  

Internacional 5,0  

Área do evento: 

Área relacionada ao PPGBA 5,0  

Área fora do escopo do PPGBA 3,0  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO II 

 

Discente:________________________________________________________________________ 

 

Tabela de Pontuação do Currículo 
Produção e participações* Valor 

individual 

Página(s) Valor 

total 

Espaço reservado para 

comissão de avaliação 

Participação em seminários, 

palestras, jornadas, congressos e 

encontros acadêmicos e 

científicos similares. 

Local/regional 0,2    

Nacional 0,3    

Internacional 0,5    

Participação em cursos 

acadêmicos e científicos de 

curta duração 

< 20 horas 0,2    

≥ 20 horas 0,4    

Curso científico ou acadêmico 

ministrado 

< 20 horas 0,3    

≥ 20 horas 0,5    

Organização de evento acadêmico ou científico 0,3    

Apresentação de palestra em evento acadêmico ou 

científico como convidado 

0,2    

Apresentação de comunicação 

oral em evento acadêmico ou 

científico 

Local/regional 0,3    

Nacional 0,4    

Internacional 0,6    

Resumo publicado em anais de 

congresso ou pôster em evento 

acadêmico ou científico 

Local/Regional 0,3    

Nacional 0,4    

Internacional 0,6    

Participação de exame de qualificação e defesa 

(Stricto sensu) (ouvinte) 

0,1 (máximo 

0,5) 

   

Publicação de livro científico ou acadêmico com 

ISSN 

8    

Publicação de capítulo de livro científico ou 

acadêmico com ISSN 

3    

Participação em bancas  de monografia, TCC ou 

estágio curricular  

0,3    

Artigos publicados ou aceitos em revistas científicas (Qualis/Quadriênio 2013-2016. Área Medicina Veterinária) 

A1 10    

A2 8,5    

B1 7,0    

B2 5,0    

B3 4,0    

B4 2,0    

B5 1,0    

C ou sem qualis 0,5    

TOTAL   

 
*Válidos somente mediante apresentação das cópias dos documentos comprobatórios. Organizar na ordem 

em que aparecem na tabela. 

 


