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Incentivos visibilidade serão concedidos para todos os alunos do Programa não bolsistas

A) Auxílio para correção de texto de uma possível publicação ainda neste ano (o artigo semi-pronto
deverá ser entregue para apreciação), bem como a revista e ou jornal aonde será submetido.
(excepcionalmente alunos bolsistas poderão ser atendidos, desde que justificado, neste critério)
B) Cobertura, de mobilidade para conclusão de atividades experimentais, encaminhado uma carta
de declaração do orientador e responsável pela atividade externa informando de forma detalha o
que será feito e sua importância, neste caso o aluno deverá encaminhar junto a provável data de
defesa para em 2020. (Obs: caso não ocorra este ano o orientador não poderá solicitar recurso
próximo ano, para essa finalidade).
C) Auxílio para pagamento de publicação de artigo aceito em revista que possua fator de impacto

O incentivo de visibilidade é uma concessão de até R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) que o
aluno do PPGCEM UFPEL poderá usar, em uma única vez. O orçamento total disponibilizado pelo
PPGCEM é R$1.350,00, ou seja, serão concedidas no máximo 3 propostas.

 Só poderão entregar o pedido ao prêmio alunos que não tenham nenhum débito com o PPGCEM e que
estão dentro do prazo regular como alunos do PPGCEM (24 meses para o mestrado e 48 meses para o
doutorado).

 O pedido deverá ser feito na secretaria no PPGCEM entregando os seguintes documentos: i) cópia do
artigo (rascunho); ii) ofício ao PPGCEM com a solicitação de auxílio utilizado. Nesse ofício deverão estar
claramente identificados: o critério a, b ou c que justifica o pedido. As inscrições devem ser feitas até 15
de abril de 2020.

Solicitamos aos alunos que utilizem o recurso até agosto/2020, a tramitação necessária para o pagamento
dos recursos será acordada junto ao orientado e aluno.

Um mesmo aluno poderá concorrer e utilizar o incentivo apenas uma vez a cada ano. Apenas 01 aluno
será beneficiado por publicação. No caso de mais de um autor ser aluno do PPGCEM, ficará a critério dos
autores a indicação de quem fará jus ao incentivo. O aluno poderá, inclusive, receber a concessão durante
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o seu mestrado no PPGCEM e utilizá-la durante o seu doutorado (também do PPGCEM), desde que seja
matriculado no doutorado assim que terminar o mestrado e dentro do prazo de utilização do recurso:
agosto de 2020. O valor concedido deverá ser usado segundo as regras da CAPES.

Documento assinado eletronicamente por NEFTALI LENIN VILLARREAL CARRENO, Coordenador
de Curso de Pós-Graduação, Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de M, em
13/02/2020, às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.ufpel.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0869249 e o código CRC AE6783AE.

Pelotas, 13 de fevereiro de 2020
A COORDENAÇÃO DO PPGCEM

Referência: Processo nº 23110.003703/2020-08 SEI nº 0869249
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