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EDITAL INTERNO – 04/2018/PPGFMC
O Programa de Pós-Graduação em Farmacologia do Centro de Ciências Biológicas da
Universidade Federal de Santa Catarina faz saber que estão abertas as inscrições para a
seleção de trabalhos científicos relacionados a Teses de Doutorado desenvolvidas
EXCLUSIVAMENTE por alunos de Pós-Graduação deste Programa que receberão
recursos financeiros de custeio, caso disponíveis, para participar de Congressos e/ou
Reuniões Científicas Internacionais, conforme o perfil detalhado neste Edital. As
inscrições estarão abertas entre 21 de março a 2 de abril de 2018.
O financiamento para este Edital será proveniente dos recursos recebido pelo Programa
na forma de custeio do Programa de Excelência Acadêmica, PROEX-CAPES, exercício
2018, destinados a esta rubrica.
1) REQUISITOS PARA OS CANDIDATOS AO AUXÍLIO:
O financiamento das despesas para a participação de alunos de doutorado em
congressos ou conferências no exterior somente será autorizado mediante o
cumprimento das seguintes exigências:
a) estar regularmente matriculado neste Programa, nível Doutorado, no período
compreendido entre a inscrição e o congresso pretendido;
b) não haver defendido a Tese de doutorado no período acima definido;
c) estar em dedicação exclusiva no Programa para o desenvolvimento da Tese;
d) não haver recebido, no ano de 2018, qualquer outro tipo de auxílio de custeio de
outra fonte de financiamento, pública ou privada, exceto a taxa de bancada associada à
bolsa de doutorado do CNPq;
e) ser o autor principal do trabalho a ser apresentado no evento;
f) o trabalho deve ser apresentado em sessão oral ou sessão de pôsteres em evento de
reconhecida relevância internacional na área do conhecimento da tese;
g) a implementação do auxílio está condicionada à apresentação de documento
comprobatório de aceitação e/ou comunicação oficial para participar em
congresso/conferência.
h) a implementação do auxílio está condicionada à disponibilidade de recursos
financeiros.
2. DA SELEÇÃO
2.1. A Comissão de Seleção será formada por três docentes do Programa que não
tenham discentes sob sua orientação inscritos na seleção.
2.2. Em caso de impossibilidade de atendimento ao Item anterior, poderão ser
convidados docentes de outros Programas de Pós-Graduação para compor a Comissão.
2.3. A Comissão analisará a documentação enviada e o Currículo Lattes do(a) solicitante
e procederá a análise e a classificação em ordem decrescente de mérito dos trabalhos
analisados.
2.4. Embora não-excludentes de outros que a Comissão de Seleção utilize, parâmetros
para a classificação dos interessados podem incluir área de abrangência do trabalho,

resultados preliminares versus resultados consolidados, grau de relação entre o
trabalho e o evento, tempo no Programa de Doutorado, etc.
2.5. Devido à restrição orçamentária serão concedidos no máximo 2 (dois) auxílios, cada
um no valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para bolsistas CAPES e R$
4.000,00 (quatro mil reais) para bolsistas CNPq, de acordo com os critérios
estabelecidos adiante (VER ITEM 4). Os itens financiáveis deverão cumprir estritamente
as determinações de normas e procedimentos legais descritas para os gastos com
custeio do Programa CAPES-PROEX.
Os interessados deverão enviar por e-mail (ppgfarmaco@contato.ufsc.br), até a meianoite do dia 2 de abril de 2018, os arquivos abaixo relacionados em formato doc/docx
ou pdf.
3. DOS ARQUIVOS A SEREM ENVIADOS
3.1) Dados pessoais. Modelo em anexo.
3.2) Justificativa do interesse de ir ao evento e o porque da escolha daquele evento em
particular, em no máximo 30 linhas, conforme instruções de letra e espaçamento do
Resumo Expandido.
3.3) Resumo expandido do trabalho científico (NÃO IDENTIFIQUE O RESUMO COM
SEUS DADOS E DADOS DO LABORATÓRIO!), contendo: Introdução, Hipótese, Objetivos,
Material & Métodos, Resultados (2 FIGURAS OU 2 TABELAS OU 1 FIGURA E 1 TABELA)
e Conclusões. Modelo em anexo.
3.4) Cópia ou link para acesso ao Lattes, sem documentação comprobatória.
4. ITENS FINANCIÁVEIS
De acordo com a portaria CAPES 34/2006, são Itens financiáveis pelo Programa PROEX
para a participação de alunos de Doutorado em eventos no exterior:
Art. 26. A coordenação do curso poderá destinar aos melhores alunos regularmente
matriculados no curso de doutorado recursos para cobrir despesas para participação em
eventos científicos no exterior, tais como:
I - taxa de inscrição;
II - passagem aérea (com tarifas promocionais), alimentação, hospedagem e locomoção
urbana até o valor máximo estabelecido na tabela vigente na IES.
5. RESULTADO E DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. A decisão da Comissão de Seleção é final e definitiva, não cabendo pedido de
reconsideração.
5.2. Ao se inscrever, o(a) candidato(a) declara ter conhecimento que, mesmo
selecionado(a), restrições orçamentárias podem impedir a concessão dos recursos.
Florianópolis, 21 de março de 2018.

Jamil Assreuy
Coordenador

ANEXO I
Nome:
Número de matrícula:
Título do trabalho:
Título da Tese relacionada:
Autores:
Número de aprovação no Comitê de Ética (se for o caso):
Suporte Financeiro:
Palavras-chave (informar 3):
Congresso Internacional - Site/Período/Cidade/País
Concordância do Orientador:

ANEXO II
PREPARAÇÃO DO RESUMO
a) Prepare o resumo em um editor de textos, com fonte Arial, tamanho 12, espaço 1,5.
b) O resumo pode ser escrito em português ou inglês e deverá conter texto e no máximo
2 elementos gráficos - figuras e/ou tabelas.
c) O resumo expandido deverá ter no mínimo 3 e no máximo 4 páginas A4, com tipo
conforme acima.
d) Sugere-se que o Resumo expandido tenha:
Título
Atenção: Autores e orientadores NÃO DEVERÃO SER INCLUÍDOS NO RESUMO, somente
no ANEXO I.
Introdução
Descrever uma visão geral sobre o tema com a relevância da pesquisa.
Hipótese
Objetivos
Métodos
Descrever como o trabalho foi realizado (procedimentos, estratégias, equipamentos,
ambientes etc.).
Resultados e Discussão
Descrição e discussão dos resultados obtidos incluindo, se for o caso, a metodologia
estatística empregada. Poderão ser incluídos 2 figuras OU 1 tabela e 1 figura OU 2
tabelas.
Conclusões
Descrever a conclusão com base nos resultados, relacionando-os aos objetivos da
pesquisa.

