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Objetivos 
Conceder subsídio financeiro para apresentação de trabalhos em 
eventos científicos internacionais (apresentação oral) e nacionais 
(apresentação oral ou pôster) de referência para área do conhecimento. 
 
Público-alvo 
Docentes, preceptores e discentes de todos os cursos. 
 
Valor do subsídio 
I. Evento nacional: Taxa de inscrição + Auxílio transporte (apenas passagens em transportes 
coletivos) - valor máximo de R$ 1.000,00 (mil reais). 
II. Evento internacional: Taxa de inscrição + Auxílio transporte (apenas passagens em transportes 
coletivos) - valor máximo de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 
 
Requisitos 
O docente candidato ao programa deverá estar com vínculo ativo no quadro funcional do UNIDEP; 
atuar há pelo menos 12 meses na IES e ter avaliação institucional no último ciclo igual ou superior a 
4,0 (quatro). 
 
O discente candidato ao programa deve estar adimplente com suas obrigações estudantis e estar 
acompanhado de um trabalho como co-autor de um docente. 
 
Os trabalhos científicos devem ter relação direto com o Projeto Pedagógico do Curso, ou serem 
fruto de Projeto de Pesquisa ou Projeto de Extensão institucionalizado na IES, ou resultante de 
Grupo de Pesquisa institucionalizado na IES ou de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 
 

Inscrições UNIDEP com antecedência mínima 50 dias do evento 
De acordo com o edital da Afya, as inscrições deverão ser até 45 dias antes da data do evento. 
IMPORTANTE: o envio de todos os documentos para a Afya deverá ser realizado pela Pró-Reitoria 
de Graduação. Por isso, no UNIDEP todos os documentos deverão ser enviados para 
graciela.gregolin@unidep.edu.br com antecedência mínima 50 dias do evento. A Coordenação de 
Pesquisa e Iniciação Científica conferirá os documentos e encaminhará para a Pró-Reitoria de 
Graduação, a qual expedirá a carta de recomendação e encaminhará todos os documentos 
referentes ao processo para a Afya. 
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Documentos para inscrição 
Ficha de inscrição no programa de subsídios Afya preenchida e assinada (conforme modelo padrão); 
carta de aceite do trabalho; ficha de inscrição no evento preenchida e assinada; cópia do RG e CPF  
(do(s) participante(s) do evento); cópia da frente do cartão bancário ou do cabeçalho do extrato 
(do(s) participante(s) do evento), comprovante de endereço (do(s) participante(s) dos evento). 

 
Os documentos deverão ser enviados com antecedência mínima 50 dias do evento para a 
Coordenação de Pesquisa e Iniciação Científica do UNIDEP, unicamente através do e-mail 
graciela.gregolin@unidep.edu.br.  
 
Liberação do subsídio 
Para o reembolso deverão ser apresentadas: cópias das notas fiscais de inscrição e passagens no 
prazo máximo de 30 dias após o evento; e certificado de participação no prazo máximo de 90 dias 
após o evento. As comprovações deverão ser enviadas para graciela.gregolin@unidep.edu.br.  
 
Consulte o edital completo em https://www.unidep.edu.br/sites/pesquisa/editais  
 
Dúvidas? Procure pela Coordenação de Pesquisa e Iniciação Científica (Sala 26, Bloco F – PROPPEXII 
ou graciela.gregolin@unidep.edu.br). 
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