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Edital DPG Nº 0001/2022_RETIFICAÇÃO 3 
Apoio à execução de projetos de pesquisas científicas, tecnológicas e de 

inovação de discentes de pós-graduação 

 

 

 O Decanato de Pós-Graduação (DPG) da Universidade de Brasília (UnB) torna público a 
retiticação do Edital 0001/2022, que visa estimular e viabilizar a execução de projetos de pesquisas 
científicas, tecnológicas e de inovação, com a participação de discentes de pós-graduação 
regularmente matriculados em Programas com conceitos CAPES 3, 4 e 5  da Universidade de Brasília, 
mediante pagamento de auxílio financeiro a discente de pós-graduação, cujos os requisitos e condições 
para o solicitante foram retificadas de acordo com as informações abaixo: 

 

6.1. O PPG terá 05 (cinco) dias úteis a partir do Resultado Final, para encaminhar preenchido, 

o   Formulário de Auxílio Financeiro a Estudantes ao DPG, via SEI-UnB, para a pasta 

DPG/APAF, especificando o Tipo do Processo: “Assistência Estudantil: Seleção (Bolsa 

Auxílio)” e no campo Especificação  inserir: Edital DPG/UnB Nº 0001/2021. 

 
 

O presente edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 

Brasília, 25 de abril de 2022. 
 

 
Prof. Lucio Remuzat Rennó Junior 

Decano de Pós-Graduação 
 Universidade de Brasília 
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ANEXO I – TERMO DE AUTORIZAÇÃO – BCE/UnB 

 
Edital DPG Nº 0007/2021 

Apoio à execução de projetos de pesquisas científicas, tecnológicas e de 
inovação de discentes de pós-graduação 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 

 
 

 
 

Identificação 
 

Autor:       

RG: CPF:  E-mail:    

Fone:  Vínculo na UnB:      

Local de Estudo na UnB:      

Título do documento:         

Declaração 
 
O referido autor: 
 

a) declara que o documento entregue é seu trabalho original; 
b) declara também que a entrega do documento não infringe, tanto quanto lhe é possível 

saber, os direitos de qualquer outra pessoa ou entidade; 
c) declara que, se o documento entregue é baseado em trabalho financiado ou apoiado por 

outra instituição que não a Universidade de Brasília, cumpriu quaisquer obrigações 
exigidas pelo respectivo contrato ou acordo. 

Termo de Autorização 
 
Na qualidade de titular dos direitos morais de autor do conteúdo supracitado: 

( ) Autorizo a Biblioteca Central da Universidade de Brasília a disponibilizar a obra, 
gratuitamente, para fins acadêmicos e não comerciais (leitura, impressão e/ou download) a partir 
desta data. 

( ) Não autorizo a Biblioteca Central da Universidade de Brasília a disponibilizar a obra, em 
decorrência de ter cedido o direito autoral patrimonial ao editor. 
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A obra continua protegida por Direito Autoral e/ou por outras leis aplicáveis. Qualquer uso da 
obra que não o autorizado sob esta licença ou pela legislação autorial é proibido. 

Local 
  / /   

Data 

Assinatura do Autor e/ou Detentor dos Direitos Autorais 
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ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 
E PESQUISADORES 

 
Edital DPG Nº 0007/2021 

Apoio à execução de projetos de pesquisas científicas, tecnológicas e de 
inovação de discentes de pós-graduação 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

1 – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES E PESQUISADORES 

33901801 BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS ………………………………………..….. ( ) 

33901804 AUXÍLIO VIAGEM INDIVIDUAL …………………………………..……  (  ) 

33901804 AUXÍLIO DESENVOLVIMENTO ESTUDOS E PESQUISAS – ALUNOS……………..   ( ) 

Observação: assinalar esta opção 

3392001 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES .………………..…….… ( ) 

33903607 ESTAGIÁRIOS / MONITORIA………………….…………………...….… ( ) 

CENTRO DE CUSTO 

NOME MATRÍCULA FUB 

CPF (Confira este dado atentamente) RG DATA DE NASCIMENTO 

ENDEREÇO TELEFONE 

BANCO (Confira este dado atentamente) AGÊNCIA(Confira este 
dado atentamente) 

CONTA CORRENTE 
(Confira este dado aten- 
tamente) 

E-MAIL 

DENOMINAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

2 – JUSTIFICATIVA 
 
1. Atividades da pesquisa a serem executadas: 
a) 
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3 – ESPECIFICAÇÃO 

Centro de Custo 

DPG 

Fonte de Recurso Programa de Trabalho – PTRES 

Não se aplica 

Tipo de bolsa/auxílio: ( ) Estudo (   x ) Pesquisa ( ) Extensão ( ) Iniciação ao 

Trabalho ( ) Aux. Viagem Individual ( ) Estágios / Monitora 

Período 

Outubro 

Quantidade Parcelas 

1 

Valor Mensal 

Não se aplica 

Valor Total 

R$ 3.000,00 

4 – TERMO DE COMPROMISSO 
 
Declaro, para todos os efeitos, conhecer normativos contidos no PROGRAMA acima 
informado e concorda com eles bem como estar ciente de que na condição de bolsista ou 
pesquisador, não gera vínculo empregatício junto à Fundação Universidade de Brasília. 
 

Brasília, de de 2021. 
 
 
 
 

 

Beneficiária/Beneficiário 

 

b) 
c) 


