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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

MODALIDADES E PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE APOIO A ATIVIDADES CIENTÍFICAS E DE FORMAÇÃO – DOCENTES, DISCENTES E TAE 

MODALIDADE DESTINAÇÃO 
DOCS PARA SOLICITAÇÃO  

(ENVIAR PARA E-MAIL DO PPGRI) 
FORMULÁRIOS 
NECESSÁRIOS 

DOCS PARA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS (SOLICITAÇÃO POSTERIOR) 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO OU 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTO A OCORRER 

Pagamento de taxa de 
inscrição 

- Carta ou e-mail de aceite do trabalho (quando houver 
apresentação); 

- Folder ou página web com comprovação dos valores de 
inscrição; 

- Breve justificativa; 
- Nome completo; 

- CPF ou Matrícula; 
- Dados bancários (Banco, agência, conta corrente). 

Formulário de Taxa de 
Inscrição 

 
Autorização para desconto 

em folha (somente 
discentes) 

- Certificado de apresentação  (quando 
houver apresentação); 

- Certificado de participação (quando na 
modalidade ouvinte; 

- Recibo de pagamento 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO OU 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTO JÁ OCORRIDO 

Ressarcimento de 
despesas com taxa de 

inscrição 

- Carta ou e-mail de aceite do trabalho (quando houver 
apresentação); 

- Folder ou página web com comprovação dos valores de 
inscrição; 

- Breve justificativa; 
- Nome completo; 

- CPF ou Matrícula; 
- Dados bancários (Banco, agência, conta corrente). 

Formulário de Restituição 
de Taxa de Inscrição 

 
Autorização para desconto 

em folha (somente 
discentes) 

 

- Certificado de apresentação  (quando 
houver apresentação); 

- Certificado de participação (quando na 
modalidade ouvinte; 

- Recibo de pagamento 

PARTICIPAÇÃO EM CURSO ON-LINE 
PERTINENTE À PESQUISA 

Pagamento de taxa de 
inscrição 

- Folder ou página web com comprovação dos valores de 
inscrição; 

- Breve justificativa; 
- Nome completo; 

- CPF ou Matrícula; 
- Dados bancários (Banco, agência, conta corrente). 

Formulário de Taxa de 
Inscrição 

 
Autorização para desconto 

em folha (somente 
discentes) 

- Certificado de participação 
- Recibo de pagamento 

TAXA DE PUBLICAÇÃO  
Artigo (periódicos científicos qualificados) ou 

capítulo de livro (editoras não predatórias) 

Pagamento de taxa de 
publicação 

- Cópia do manuscrito em PDF; 
- Folder ou página web com comprovação dos valores 

cobrados; 
- Justificativa formal a ser analisada pelo Colegiado do Curso; 

- Nome completo; 
- CPF ou Matrícula; 

- Dados bancários (Banco, agência, conta corrente). 

Formulário para Taxa de 
Publicação 

 
Autorização para desconto 

em folha (somente 
discentes) 

- Recibo de pagamento 
- Cópia da fatura do cartão de crédito se 

for publicação internacional 

REVISÃO E TRADUÇÃO DE CONTEÚDOS 
CIENTÍFICO-ACADÊMICOS 

Pagamento de serviço de 
revisão e/ou tradução 

- Providenciar orçamento do serviço junto a empresa MS 
TRADUÇÕES (comercial@ciadastraducoes.com.br). O 
contrato permite a tradução de, no máximo, 25 laudas. 

- Cópia do Artigo 

Solicitação via e-mail 

- Nota fiscal certificada pelo solicitante ou 
coordenador do curso (a certificação 
pode ser feita no despacho do PEN, 

indicando que o serviço prestado está de 
acordo, e assinatura eletrônica no 

processo) 

PRODUÇÃO, EDITORAÇÃO, CONFECÇÃO E 
PUBLICAÇÃO de conteúdos científico-

acadêmicos e de DIVULGAÇÃO das 
atividades desenvolvidas no âmbito dos PPGs 

Pagamento de serviço de 
produção, editoração, 

confecção e/ou divulgação 

A Secretaria do PPGRI consultará a PRPGP conforme 
demanda. 

Solicitação via e-mail 
A Secretaria do PPGRI consultará a 

PRPGP conforme demanda. 
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