Chamada para auxílio a estudantes de graduação para participação em eventos

A presente chamada tem o objetivo de selecionar estudantes de graduação
vinculados ao SOL, portanto, matriculadas/os no bacharelado em Ciências Sociais, no
bacharelado em Sociologia ou na Licenciatura em Ciências Sociais, para obterem
financiamento que os auxilie a participar de eventos científico-formativos.
Tendo em vista as limitações dispostas pela própria universidade, o auxílio
máximo por estudante está fixado em R$ 1.000 (mil reais). Haverá reserva de 2 (dois)
auxílios a estudantes negras/os (pretas/os e pardas/os) e indígenas que se inscreverem
assinando auto-declaração disponível no local de inscrição. Apenas em caso de ausência
de candidatura a essas vagas, ou em caso de não-atendimento dos critérios ou falta de
documentação, elas serão disponibilizadas para usufruto geral. Abaixo seguem os
critérios que a comissão estabeleceu.
Terão prioridade as candidaturas para:
a) apresentação de trabalho (oral ou em formato de pôster/banner/painel ou
similar);
b) participação com monitoria no Encontro Nacional de Ensino de Sociologia na
Escola Básica (ENESEB 2017);
c) participação com monitoria no Congresso Brasileiro de Sociologia (SBS 2017);
d)

participação com monitoria no Encontro Nacional dos Estudantes em Ciências
Sociais - ENECS;

e) Participação com monitoria no Encontro Nacional de Grupos PET ENAPET/2017 (somente para estudantes vinculados ao PET/SOL);

Havendo candidaturas em número insuficiente nesse critério, poderão ser atendidas
candidaturas apenas para a participação – como ouvinte inscrito – em eventos. Dentre as
candidaturas que cumprirem o requisito acima, serão adotados os seguintes critérios de
classificação.
1) Créditos cursados: quanto maior o número de créditos cursados, maior a
prioridade (ou seja, a classificação seguirá a ordem decrescente de semestres
cursados).
2) Estudantes que recebam auxílio socioeconômico.
3) Estudantes cujas famílias sejam consideradas de baixa renda, comprovada por
meio da inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico) de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.

Cronograma
Inscrições: de 04 a 12 de maio de 2017.
As inscrições devem ser realizadas presencialmente na secretaria de
graduação da sociologia, no prédio do ICS, no horário de 9h às 17h.
Reunião da comissão para verificar a documentação e priorizar as candidaturas:
15 de Maio de 2017.
Divulgação do resultado provisório: até 16 de Maio de 2017.
Prazo para recursos: até 18 de Maio de 2017, por e-mail, ao presidente da
comissão (eduardodimitrov@unb.br).
Divulgação do resultado final: até 20 de Maio de 2017.

Documentação
Entregar

os

seguintes

documentos

PARA

CADA

UM

dos

eventos/modalidade em que for se inscrever.
- comprovante de aceite ou submissão do trabalho (em caso de apresentação);
- comprovante dos diferentes valores de inscrição do evento de acordo com as
datas de pagamento;
- Orçamento com deslocamento e hospedagem;
- folder/material com informações sobre o evento;
- carta de aceite da comissão organizadora do ENESEB ou ENAPET aprovando
a candidatura (em caso de candidatura para participação com monitoria no
ENESEB/ENAPET);
- histórico escolar ou declaração de aluno regular indicando o período que a/o
estudante cursa;
- comprovantes referentes à situação de estudante que receba Auxílio
Socioeconômico ou de família no Cadastro Único (quando for o caso);
- autodeclaração para negras/os e indígenas (quando for o caso).

Os casos omissos serão decididos pela comissão.
Dúvidas podem ser dirigidas ao presidente da comissão por meio do e-mail:
eduardodimitrov@unb.br.

Eduardo Dimitrov
Tiago Ribeiro Duarte
Julianna Alves

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO

Nome: ___________________________________________ Matrícula: ___________________
Declaro ser negro(a) de cor preta ou parda e assumo a opção de concorrer às vagas reservadas a
estudantes negras/os (pretas/os e pardas/os) e indígenas, de acordo com os critérios e
procedimentos especificados na Chamada para auxílio a estudantes de graduação para
participação em eventos do Departamento de Sociologia.
As informações prestadas nesta declaração são de minha inteira responsabilidade, estando ciente
que poderei ser responsabilizada/o no caso de falsidade.

_________________________________________________________
Assinatura

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO

Nome: ___________________________________________ Matrícula: ___________________
Declaro ser indígena e assumo a opção de concorrer às vagas reservadas a estudantes negras/os
(pretas/os e pardas/os) e indígenas, de acordo com os critérios e procedimentos especificados
na Chamada para auxílio a estudantes de graduação para participação em eventos do
Departamento de Sociologia.
As informações prestadas nesta declaração são de minha inteira responsabilidade, estando ciente
que poderei ser responsabilizada/o no caso de falsidade.

_________________________________________________________
Assinatura

