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AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESQUISA VINCULADA À ELABORAÇÃO DE  

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO E/OU TESE DE DOUTORADO  
 

Chamada para Solicitação de Auxílio à Pesquisa Discente–2020.1 
 
O PPGSA abre um novo chamado de auxílio a discentes dos cursosde Mestrado e 
Doutorado para a realização de trabalho de campo e coleta de dados. Os pedidos 
serão analisados pela Comissão de Finanças e pela Coordenação do PPGSA, podendo 
ser submetidos à Comissão Acadêmica, quando se julgar pertinente.  
 
Normas e requisitos: 
 
1. Estar em dia com as obrigações acadêmicas: prazos de entrega de trabalhos em 
disciplinas e exame de qualificação. 
 
2. Ter sido aprovada/o no exame de qualificação do projeto de dissertação/tese e 
ensaio teórico; 
 
2.1. Caso o exame de qualificação do projeto de dissertação/tese e ensaio teórico 
ainda não tenha sido realizado, a/o discente deve informar imediatamente os dados 
referentes à data e à banca para o processo de homologação junto à Secretaria do 
PPGSA, incluindo justificativa da/o orientador(a) para tal solicitação; 
 
2.2. Somente após o exame de qualificação do projeto de dissertação/tese e ensaio 
teórico a/o discente poderá receber o auxílio. 
 
Em virtude do estabelecimento das diretrizes da UFRJ para a contenção da pandemia 
de COVID-19, os pedidos devem ser encaminhados exclusivamente por e-mail para a 
Secretaria do PPGSA nos seguintes dias: 
 
Dias:  16 e 17 de março de 2020 
 
A seguinte documentação deve ser apresentada: 
 
a) projeto de pesquisa; 
b) carta de concordância da/o orientador(a); 
c) planejamento das atividades; e 
d) orçamento detalhado. 

https://ufrj.br/noticia/2020/03/13/ufrj-suspende-aulas-por-15-dias-partir-do-dia-163
https://ufrj.br/noticia/2020/03/13/ufrj-suspende-aulas-por-15-dias-partir-do-dia-163
mailto:ppgsa.ifcs@gmail.com


A ausência de quaisquer dos documentos demandados irá implicar na 
desqualificação da solicitação. 
 
Os documentos devem ser apresentados sob forma digital (arquivos pdf), através de 
e-mail identificado pelo nome completo e matrícula da/o candidata/o. 
 
Recursos poderão ser aprovados para auxiliar nas seguintes despesas:passagens, 
locomoção urbana, hospedagem, alimentação, aquisição de base de dados, entre 
outros itens essenciais para realização do trabalho. 
 
Condições gerais: 
 

1. Discentes que foram contemplados nas chamadas de dezembro de 2018 e 
janeiro de 2019 não são elegíveis para esta chamada.    
 

2. A/o discente deverá apresentar todos os comprovantes das despesas 
realizadas; 
 

3. A/o discente deverá apresentar relatório de atividades da pesquisa realizada 
(duas páginas, no máximo). 
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