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EDITAL 36/2022 
Auxílio a estudante de Programas de Pós-graduação (PPG) 

 
 

Onde se lê:  

                
5.1. A solicitação deverá ser enviada por formulário eletrônico 
(https://forms.gle/PryBFwBYXHUPnDbz9) em um único arquivo em PDF, com capacidade 
máxima de 1 GB, com os seguintes documentos:  
 
I – Formulário de solicitação contendo a anuência do orientador e do coordenador do PPGD 
(Anexo I);  
II – Plano de trabalho com justificativa,  atividades a serem desenvolvidas e orçamento (Modelo 
no Anexo II); 
III – Histórico escolar atualizado retirado do SIGAA-UFERSA; 
IV – Comprovante de Inscrição (somente para o caso de eventos científicos-acadêmicos ou 
cursos);  
VI – Comprovante oficial de aceitação de trabalho (somente para o caso de eventos científicos-
acadêmicos); 
VII – Cópia do trabalho a ser apresentado no formato requerido do evento (somente para o caso 
de eventos científicos-acadêmicos);  
VIII – Convite ou equivalente para participação em cursos específicos ou mobilidade em outro 
PPG (disciplinas ou análises);  
 

Leia-se:  
5.1. A solicitação deverá ser enviada por formulário eletrônico 
(https://forms.gle/PryBFwBYXHUPnDbz9) em um único arquivo em PDF, com capacidade 
máxima de 1 GB, com os seguintes documentos:  
 
I – Formulário de solicitação contendo a anuência do orientador e do coordenador do PPGD 
(Anexo I);  
II – Plano de trabalho com justificativa,  atividades a serem desenvolvidas e orçamento (Modelo 
no Anexo II); 
III – Histórico escolar atualizado retirado do SIGAA-UFERSA; 
IV – Comprovante de Inscrição (somente para o caso de eventos científicos-acadêmicos ou 
cursos);  
V – Comprovante oficial de aceitação de trabalho (somente para o caso de eventos científicos-
acadêmicos); 
VI – Cópia do trabalho a ser apresentado no formato requerido do evento (somente para o caso 
de eventos científicos-acadêmicos);  
VII – Convite ou equivalente para participação em cursos específicos ou mobilidade em outro 
PPG (disciplinas ou análises).  
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