
Critérios do PPGAC – UFBA para concessão de auxílio financeiro, em 

conformidade com as rubricas orçamentárias do Programa 

 

Aprovado em reunião do Colegiado do PPGAC em reunião do dia 22 de 

março de 2021 

  

01. O(A) estudante de Mestrado só receberá auxílio via PROEX até vinte e quatro meses 

de seu ingresso no PPGAC-UFBA e o(a) estudante de Doutorado só receberá tal recurso 

até quarenta e oito meses de seu ingresso no doutorado no PPGAC-UFBA.  

02. O(A) estudante com reprovação no histórico escolar não receberá recurso via PROEX. 

03. No caso de solicitação de auxílio para participação de alunos(as) e professores(as) em 

eventos: 

3.1. O prazo mínimo para a solicitação será de sessenta dias anteriores à data de 

início do evento, tanto para discentes quanto para docentes. 

3.2. Serão priorizadas as solicitações de discentes e docentes que previrem a 

realização de comunicação oral e publicação do resumo e/ou trabalho completo 

nos anais do referido evento. 

3.3. Tanto docente como discente deverão apresentar sua inscrição no referido 

evento, sinalizando se há, ou não, proposta de realização de atividades. 

3.4. O (a) estudante deverá apresentar o histórico escolar e uma carta de 

recomendação do(a) orientador(a), explicando a importância da participação 

do(a) orientando(a) no evento. 

3.5. A(o) discente ou docente deverá encaminhar a carta de aceite oficial (com 

assinatura e timbre da instituição realizadora) no momento da confirmação da 

viagem, até quinze dias antes do início do evento. 

 3.6. Os(as) estudantes e professoras(es) poderão ser contemplados(as) com até 

duas participações em eventos nacionais, e, no máximo, uma participação em 

eventos internacionais, por ano de exercício da verba. 

3.7. O recebimento de auxílio para participação em eventos implica na 

apresentação, no retorno, de certificado de participação e na entrega de um breve 

relatório para orientador(a) e Comissão PROEX.  

3.8 No caso de professores(as), o auxílio será de apenas um auxílio diário nacional 

ou internacional por solicitação, nos valores previstos pela Tabela de Auxílio 

Diário no Exterior, da Capes (Portaria nº132, 18 de agosto de 2016).  

3.9 No caso de estudantes, o valor do auxílio será determinado de acordo com o 

local de realização do evento, seguindo a seguinte distribuição: 01 auxílio diário 

nacional para eventos no Nordeste, 02 auxílios diários para Sudeste e Centro-oeste 

e 03 para regiões Norte e Sul. Para viagens internacionais, o valor será de um 



auxílio diário internacional, nos valores previstos pela Tabela de Auxílio Diário 

no Exterior, da Capes (Portaria nº132, 18 de agosto de 2016). 

  3.9.1. Parte-se do princípio de que a cidade de partida será Salvador. 

Demais casos, nos quais a cidade de partida não é Salvador, serão analisados pela 

Comissão PROEX. 

04. No caso de solicitação de auxílio para publicação, de discentes e docentes. 

4.1. As solicitações podem ser feitas de acordo com o cronograma publicado pela 

comissão PROEX anualmente e serão analisadas e respondidas pela Comissão 

PROEX em até 30 dias. 

4.2. Só serão consideradas as solicitações que previrem publicação por editoras 

que atendam às seguintes exigências: 

  a) Existência de conselho/comitê editorial 

  b) Existência de canais de distribuição 

4.3. Para efeito de classificação, serão considerados os critérios vigentes para 

avaliação da Capes (Qualis Livros). 

4.4. Todas as publicações e materiais de divulgação deverão trazer logomarca da 

CAPES e PPGAC em lugar visível, de fácil identificação e em escala e tamanho 

proporcionais à área de leitura. 

05. No caso de solicitação de auxílio para realização de eventos, por discentes e docentes, 

só serão analisadas propostas que atenderem aos seguintes critérios: 

5.1. O prazo mínimo para a solicitação será de noventa dias anteriores à data de 

início do evento. 

5.2. O evento deve ser organizado, realizado ou apoiado por entidade científica, 

associação ou instituição relevante de ensino, pesquisa e cultura; 

5.3. Deve haver comitê científico representativo da Área de Artes; 

5.4. Deve haver publicação de anais. 

5.4.1. Os anais devem estar acessíveis on-line, com dados bibliográficos de 

fácil acesso e disponíveis para download 

5.4.2. As publicações devem ser de trabalhos completos (não serão 

considerados resumos ou resumos expandidos) 

5.4.3. Os trabalhos devem ser avaliados por pares, com critérios rigorosos 

explicitados pela comissão do evento 

5.5. O recebimento de auxílio implica na apresentação, em até 30 dias após o 

término do evento, de um relatório de atividades, incluindo registros e material de 

divulgação.  

5.6. Todos os materiais de divulgação de eventos, impressos em geral, publicações 

e a publicidade relativa a eles, deverão trazer logomarca da CAPES e PPGAC em 



lugar visível, de fácil identificação e em escala e tamanho proporcionais à área de 

leitura. 

06. No caso de solicitação de auxílio para participação de professor(a) convidado(a) como 

membro externo em Bancas Examinadoras de Dissertações e Teses: 

6.1. O prazo mínimo para a solicitação será de trinta dias anteriores à data da 

defesa. 

6.2. O auxílio será destinado apenas à compra de passagens para o(a) professor(a) 

convidado(a) e à concessão de um auxílio diário nacional, conforme valor 

estabelecido pela Capes (Portaria nº132, 18 de agosto de 2016). 

07. Casos não previstos neste documento serão avaliados pela Comissão PROEX. 

08. Os Critérios estipulados neste documento passarão a valer a partir de sua data de 

aprovação em reunião no Colegiado. 

Comissão PROEX:  

Prof.ª Dr.ª Daniela Maria Amoroso  

Prof.ª Dr.ª Deolinda Vilhena 

Prof. Dr. João Sanches 

Prof.ª Dr.ª Joice Aglae Brondani- Coordenação 

Representante Estudantil Doutoranda Ila Nunes Silveira  

Representante Estudantil Doutoranda Tiziane Assunção Virgílio 

 Representante Estudantil Mestrando Otávio José Correia Neto 

 Representante Estudantil Mestranda Jandiara Sodre Barreto 

 

Salvador, 22 de março de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 


