
                                                                                                                                                 

Critérios de prioridade para a concessão de Recursos do PROAP para solicitantes ao PPGGeo: 

 

1. Alunos que não possuem bolsa e sem vínculo empregatício: para trabalho de campo ou para 

participação em eventos científicos com apresentação de trabalho, mediante comprovação do 

aceite do mesmo e posterior apresentação do certificado de participação de trabalho com a 

respectiva cópia do trabalho apresentado; 

2. Alunos que não possuem bolsa e possuem vínculo empregatício com carga horária igual ou 

menor que oito horas semanais, para atividades de trabalho de campo ou para participação em 

evento científico com apresentação de trabalho, sendo necessária a comprovação do aceite do 

mesmo e posterior apresentação do certificado de participação de trabalho com a respectiva 

cópia do trabalho apresentado;  

3. Alunos que possuem bolsas da Capes ou CNPq (neste caso, exceto doutorado) e sem vínculo 

empregatício, para atividades de trabalho de campo ou participação em evento científico com 

apresentação de trabalho (necessária comprovação do aceite e posterior apresentação do 

certificado de participação de trabalho com a respectiva cópia do trabalho apresentado); 

4. Alunos que possuem bolsas da Capes ou CNPq (neste caso, exceto doutorado) e com vínculo 

empregatício com carga horária igual ou menor que oito horas semanais para atividades de 

trabalho de campo ou participação em evento científico com apresentação de trabalho 

(necessária comprovação do aceite e posterior apresentação do certificado de participação de 

trabalho com a respectiva cópia do trabalho apresentado). 

5. Alunos que possuem bolsa Fapesp e bolsistas nível Doutorado CNPq para atividades de 

trabalho de campo ou participação em evento científico com apresentação de trabalho 

(necessária comprovação do aceite e posterior apresentação do certificado de participação de 

trabalho com a respectiva cópia do trabalho apresentado); 

6. Demais alunos em outras situações, para as mesmas finalidades, desde que existam recursos 

disponíveis, quando já atendidos os demais solicitantes. 

 

Obs: Após a aprovação da solicitação de recursos pela Comissão do PPGGeo, a concessão de 

recursos PROAP deverá ser tratada diretamente pelo aluno junto à SPG, observando-se ao 

menos dez dias de antecipação do uso do recurso. A prestação de contas deverá ser feita de 

acordo com as exigências da Capes é obrigatória no prazo estipulado pela SPG do IG 

 



(imediatamenter após o uso do recurso).O aluno deve ficar atento às exigências para 

prestação de contas sob o risco de ter de devolver o recurso caso a prestação apresentada não 

se adeque às exigências legais. Estes critérios estão sujeitos à revisão periódica pela Comissão 

do PPGGeo. 


