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Edital Auxílio Financeiro a Discentes de Pós-Graduação para o Desenvolvimento de 

dissertações e teses DPG/UnB Nº 03/2017 

 

Prezados Alunos, 

 As presentes normas referem-se ao edital de Auxílio Financeiro a Discentes de Pós-

Graduação para o Desenvolvimento de dissertações e teses DPG/UnB Nº 03/2017 (anexo - ler este 

edital ANTES de submeter sua solicitação). Todas as propostas deverão ser protocoladas na 

secretaria da pós-graduação até o dia 16 de agosto de 2017 às 17h00 para seleção das propostas pela 

Comissão de Pós-Graduação em Botânica. Os candidatos devem entregar todos os documentos 

solicitados nos itens 5.2 e 5.3 do edital DPG/UnB Nº 03/2017 em mídia digital (CD ou pen-drive) e 

impressa. A falta de entrega de um dos itens relacionados implicará em desclassificação da proposta. 

 

 Todas as propostas que atenderem aos requisitos do edital e aos critérios de seleção 

estabelecidos em reunião do Colegiado do PPGBOT serão avaliadas, sendo selecionadas as 

propostas para serem enviadas para posterior avaliação pela CPP. 

 

Critérios de seleção estabelecidos em reunião do Colegiado do PPGBOT: 

1- Poderão inscrever proposta somente alunos que já defenderam projeto de mestrado ou 

doutorado, com pelo menos seis meses no mestrado12 meses no doutorado. 

2- Alunos que estão no último semestre do mestrado ou do doutorado não terão suas propostas 

aceitas, assim como aqueles que estão com defesas atrasadas; 

3- Alunos contemplados nos editais de APOIO À PESQUISA DPG-UnB Nº 02/2017,  

PPGBOT/UnB Nº 01/2017 e PPGBOT/UnB Nº 02/2017 não terão suas propostas avaliadas; 

4-  Não serão aceitas propostas no valor orçamentário acima de R$ 1.000,00. 

5- Em caso de empate na última posição será concedido ao aluno mais antigo no curso.  

 

A Comissão do PPGBOT irá selecionar as melhores propostas para submissão ao edital. Seguem as 

normas de apresentação da proposta e barema de pontuação dos seus itens, estabelecidos pela 

Comissão Permanente do PPGBOT. O projeto deverá ser entregue, junto às demais solicitações 

determinadas no Edital de Auxílio à Pesquisa DPG/UnB Nº 03/2017; 

mailto:ibpos@unb.br


          

 

Universidade de Brasília 
Instituto de Ciências Biológicas 

Programa de Pós-Graduação em Botânica 

 

 

Instituto de Ciências Biológicas bloco E, 1
o
 piso 

Universidade de Brasília - Campus Darcy Ribeiro 

Asa Norte - Brasília-DF - 70910-900 

(61) 3107-2920 ibpos@unb.br 

O projeto deve ser submetido respeitando as normas de clareza e concisão explicitando: 

- Título; - Linha de pesquisa; - Nome do aluno e do orientador; - Resumo (250  palavras); - 

Introdução; - Metodologia; - Resultados esperados; - Cronograma das fases de execução; - Proposta 

orçamentária detalhada, especificando as diversas rubricas de despesas e justificativa de cada item e - 

Referências bibliográficas. O projeto está limitado até 4 páginas (excluídas as referências 

bibliográficas e capa) em formato pdf, fonte Times New Roman 12, margens 3,0 e espaçamento 1,5. 

 

Barema de avaliação para cada item:  

ITENS DA PROPOSTA PONTUAÇÃO MÁXIMA 

1.  Título - 

2.  Linha de pesquisa - 

3.  Nome do aluno e do orientador - 

4.  Resumo (250 palavras) 2,0 

5.  Introdução  2,0 

6.  Metodologia  2,0 

7.  Resultados esperados 1,0 

8.  Cronograma das fases de execução 1,0 

9.  Proposta orçamentária detalhada (até R$ 1.000,00) 1,5 

10.  Referências bibliográficas 0,5 

TOTAL 10,0 

 

Brasília-DF, Brasil, 09 de agosto de 2017 

 

Profa. Cássia Beatriz Rodrigues Munhoz 

Presidente da Comissão Permanente do Programa  de Pós-graduação em Botânica 
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