UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Instituto de Biociências
Programa de Pós-Graduação em Ecologia

Edital de recursos PPG Ecologia 2021

O presente edital regulamenta a utilização de recursos PROEX 2020 pelos discentes
e docentes do Programa de Pós-Graduação em Ecologia.
Período de solicitação
As solicitações serão recebidas em fluxo contínuo ao longo do ano de 2021, das
atividades realizadas a partir de 31/07/2020 através do email ppgecol@ufrgs.br.
Recursos disponíveis
Através dos recursos PROEX-CAPES, o PPG Ecologia tem disponível:
• R$ 15.000,00 - Demanda de discentes: diárias de campo, eventos científicos,
reagentes, custeio de campo.
• R$ 10.000,00 – Revisão de artigo em língua estrangeira.
• R$ 20.000,00 – Taxa de publicação: discentes e docentes.
o Para publicações em revistas de Qualis A1 ou A2, até R$ 5.000,00, para
artigos que são produto de tese ou dissertação.
o Para publicações em revistas de Qualis A3 ou A4, até R$ 3.000,00, para
artigos que são produto de tese ou dissertação.

Forma de ressarcimento
O repasse de recursos sempre será realizado na forma de ressarcimento, após a
apresentação das notas fiscais.
Comprovantes de pagamento
O ressarcimento só será efetuado mediante apresentação de notas fiscais
devidamente identificadas, com o nome e CPF do discente ou docente solicitante.
Caso não seja possível emitir nota fiscal referente ao serviço, o discente ou docente
assinará um recibo para fins de prestação de contas.
Solicitações
Poderão solicitar recursos apenas discentes e egressos em dia com as atividades do
PPG Ecologia. Discentes e egressos em atraso só poderão solicitar recursos após a
regularização das atividades pendentes.
Os orientadores(as) de discente em atraso ficam impedidos de solicitar recursos
financeiros para o PPG.
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