
 
 

 
 

EDITAL PósLit 09/2018 

Auxílio para Participação de Alunos de Pós-Graduação e docentes do PósLit em Eventos Nacionais 
e Internacionais realizados até 12/2018 – Recursos Próprios do PósLit 

 
1 - Finalidade 

Este Edital visa estimular e viabilizar a participação de estudantes de Pós-graduação e docentes vinculados ao 

Programa de Pós-Graduação em Literatura da UnB, em eventos acadêmicos/científicos no Brasil e no 

exterior com apresentação de trabalho. 

 

2 - Público-atendido 

Alunos de Pós- graduação e docentes com vínculo com o Programa de Pós-Graduação em Literatura 
(PósLit) da UnB. 

 

3 – Requisitos para solicitação 
 

São requisitos para concorrer ao auxílio:  

a) Ser aluno de Pós-graduação regularmente matriculado ao Programa de Pós-Graduação em 
Literatura (PósLit) da UnB ou apresentar vínculo como docente no Programa de Pós-Graduação em 
Literatura (PósLit);  

a) Não ter sido contemplado previamente neste edital ou outro edital de agência de fomento para 
este fim; 

b) Apresentar comprovação de aceite para apresentação de trabalho no evento solicitado;  

c) Não estar com restrições regulamentares no Póslit. 

 
4 - Solicitação 

A solicitação deverá ser encaminhada via E-mail para poslit.unb@gmail.com, seguindo o cronograma disponível 

no item 10, devendo conter: 

 

a) Formulário de Solicitação de Apoio à Participação em Eventos (anexo I), assinado pelo 

responsável e, no caso de estudante, pelo orientador; 

b) Aceite do trabalho a ser apresentado no evento;  

c)         Cópia do folder ou indicação do endereço do site do evento. 

 

 

Serão indeferidas as solicitações encaminhadas: 

 

a) Fora do prazo, conforme item 10 deste edital; 

 
5. Seleção 

• As solicitações serão apreciadas em fluxo contínuo obedecendo a ordem de chegada do 

pedido mediante cronologia de horário de envio do e-mail e tabela de avaliação constante no anexo I.  

• Após o fim dos recursos previsto como limite orçamentário neste edital as solicitações 

serão indeferidas e o proponente será informado, via e-mail. 

• Os pedidos serão pontuados, conforme disposto no Anexo I constante no formulário de 

solicitação, item 7; 

• A seleção das propostas será feita pela comissão de orçamento do PósLit. 

 

 

6. Limite orçamentário 
 
O limite orçamentário deste edital é fixado em R$ 8.000,00 
 
7. Recurso 

a. O período para interposição de recurso consta no cronograma deste edital (item l0 deste edital). O mesmo 
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deve ser encaminhado pelo proponente, via e-mail para: poslit.unb@gmail.com. 

 
8. - Apresentação de documentos dos alunos/docentes contemplados para fins de prestação de 
contas após a participação no evento 

 

Os documentos abaixo deverão ser apresentados presencialmente ou enviados via E-mail para 

poslit.unb@gmail.com   em até cinco dias úteis após a participação no evento:   

 

a )  Certificado de apresentação de trabalho no evento ou declaração em que conste a filiação do participante 

a UnB (para docentes ) e PG/UnB (para discentes); 

b)Cópia do comprovante de viagem e (ou) hospedagem. 

 

A não comprovação prevista neste item implicará na devolução integral do recurso.  

 
9. - Auxílio a ser concedido 

a. O auxílio será concedito até o limite orçamentário previsto neste edital com limite individual de 

solicitação de:  R$ 1.000,00 (para eventos nacionais/internacionais realizados no Brasil) e R$ 2.000,00 

(para eventos internacionais realizados fora do Brasil. 

  
10. - Cronograma 
 

 

Início de período 

de inscrição 

Fim de período de 

inscrição 

 

Divulgação do 

Resultado** 

 

Interposição de 

Recurso** 

 

Apresentação de 

documentos dos alunos 

contemplados** 

 

Liberação de 

recursos 

29/09/2018 02/10/2018 03/10/2018* 04/10/2018* 05/10/2018 Em até 60 dias 
após a divulgação 
do resultado 

 
* Até às 18:00h. 

** Os reultados serão divulgados no site ou na secretária do PósLit 

 
11. - Disposições Gerais 

a. O estudante contemplado no âmbito deste edital deverá atribuir, em seu trabalho, crédito ao apoio 

recebido da UnB; 

b. O presente Edital poderá ser encerrado, revogado ou anulado, a qualquer tempo, no todo ou em 

parte, seja por decisão unilateral do Colegiado do PósLit, seja por motivo de interesse público ou 

exigência legal, sem que isso implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

c. Não será permitida a substituição do trabalho a ser apresentado ou dos documentos nas solicitações já 

enviados aoPósLit. 

d. Caso o aluno contemplado não venha a participar do evento, por desistência ou motivos diversos, 

deverá notificar ao PósLit  para ser instruído quanto aos procedimentos para devolução do recurso. 

e. Os casos omissos serão decididos pela Comissão de orçamento do PósLit com posterior 
homologação pelo Colegiado do Programa. 

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

 
 
 

Brasília-DF, 29 de setembro de 2018 
 
 
 

 

 
Prof. Dr. Danglei de Castro Pereira 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Literatura - Póslit 
Departamento de Teoria Literária e Literaturas Instituto de Letras – Universidade de Brasília 
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Anexo I - DISCENTES 
 

SOLICITAÇÃO DE APOIO À PARTICIPAÇÃO 
DE PÓS-GRADUANDOS/DISCENTES DO PÓSLIT EM EVENTOS CIENTÍFICOS NO 

PAÍS/EXTERIOR 
(EDITAL nº 09/2018) 

 
(  ) Mestrado (   ) Doutorado            (   ) Docente 

  
1. Dados Pessoais: 

Nome: 

Endereço residencial: 

Bairro: Cidade: UF:  

CEP: Telefone residencial: 
Telefone celular: 

Matrícula:   CPF: 

Identidade:  Órgão: Data de Nascimento: 

Banco: Agência: C/C: 

Endereço eletrônico (e-mail):  
Endereço eletrônico (e-mail) opcional: 

2. Dados do Programa: 

Área de concentração:  

Entrada no PósLit:  
 

Nome do (a) Orientador (a): 
 

3. Bolsa/Recursos: 

Bolsista de Agência ou Projeto?   (   ) Sim   (   ) Não 

Qual?  (   ) CAPES (   ) CNPq   (   ) Outros:  

Recebeu recursos de outras fontes para essa viagem? (   ) Sim   (   ) Não 

Qual?  (   ) CAPES (   ) CNPq   (   ) Outros:  

Valor? 

4. Dados do Evento 1: 

Nome do evento: 

Cidade Estado 

Período do evento:            /          /201__ a            /           /201___ 

Título(s) do(s) trabalho(s): 
 
 
 

5. Recursos solicitados  

(    ) Passagens: (    ) Taxa de inscrição:  

(    ) Hospedagem:  (    ) Alimentação:  

Total :  

 



 
 
 
6. Declaração: 

Os abaixo assinados declaram que todas as informações prestadas no presente 
formulário são verdadeiras e, aceitam os termos estabelecidos no referido Edital. 
 
Data: ____/_____/201 Assinatura do beneficiário (a): 
_____________________________ 
 
 
Data:____/_____/201 Assinatura do orientador (a): 
_______________________________ 
 
 

7. Para uso exclusivo da Comissão do Póslit: 

 

Dados evento Pontos 

Carta de aceite 35 pontos (   ) 

Apresentação de 
pôster 

10 pontos (   ) 

Abrangência 
internacional 

25 pontos (   ) 

Abrangência 
nacional 

20 pontos (   ) 

Abrangência 
regional 

10 pontos (   ) 

Total de pontos 
 

 

     DEFERIDO 

     INDEFERIDO 

VALOR TOTAL R$ 

Justificativa:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Data:      /      / 201       Assinatura/Carimbo: 
 
 

________________________________________ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I – DOCENTES 
 

SOLICITAÇÃO DE APOIO À PARTICIPAÇÃO 
DE PÓS-GRADUANDOS/DISCENTES DO PÓSLIT EM EVENTOS CIENTÍFICOS NO 

PAÍS/EXTERIOR 
(EDITAL nº 09/2018) 

 
  

1. Dados Pessoais 

Nome: 
 

Cargo:  Professor Permanente (     )        Professor Visitante (    )     Professor Colaborador  
(    ) 

Endereço residencial: 
 

Bairro: Cidade: UF:  

CEP: Telefone residencial: 
Telefone celular: 

Matrícula:   CPF: 

Identidade:  Órgão 
Emissor: 

Data da Emissão: 

Banco: Agência: C/C: 

Endereço eletrônico (e-mail):  
Endereço eletrônico (e-mail) opcional: 

Motivo da solicitação: 

(   ) Participação em evento científico                       (   ) Visita técnica ou missão no 
exterior 

 

2. Bolsa/Recursos 

Bolsista de Agência de Fomento?   (   ) Sim     (   ) Não 

Qual?  (   ) CAPES   (   ) CNPq   (   ) Outros:  

3. Dados do Evento 1: 

Nome do evento: 

Cidade/Estado: País: 

Promotor do evento:  

Período do evento:            /          /2018      a            /           /2018 

Título(s) do(s) trabalho(s) com os autores: 
 
 
 
 
 

 



 

3. Visita técnica ou missão no exterior (quando for o caso) 

Nome da instituição: 

Cidade: País: 

Período da atividade:            /          /2018           a            /           /2018 

Documentação anexada ao processo (listar conforme Edital 09/2018, item 4): 
 
 

5. Recursos solicitados  

Solicitado: R$ 
 

Concedido: R$ 

Total concedido: R$ 

 
6. Declaração: 

Declaro que todas as informações prestadas no presente formulário são verdadeiras e 
aceito os termos estabelecidos no referido Edital. 
 
Data: ____/_____/201__  
Assinatura do beneficiário (a): ___________________________________________ 
 

7. Para uso exclusivo da Comissão do PGPDS: 

     DEFERIDO 

     INDEFERIDO 

VALOR APROVADO: R$ 

Justificativa:______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Data:      /      / 2018       Assinatura:  
 
 

________________________________________ 
 

 

 


