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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL, 

DO TRABALHO E DAS ORGANIZAÇÕES (PPG-PSTO) 

EDITAL Nº 31/2021 

EDITAL DE AUXÍLIO À EXECUÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS - 

DISCENTES DE MESTRADO, DOUTORADO E PÓS-DOUTORADO DO PPG-PSTO 

 

1. FINALIDADE 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das 

Organizações (PPG/PSTO), no uso de suas atribuições legais, estabelece e torna público o Edital 

nº 31/2021 que visa a estimular e a viabilizar a publicação de artigos científicos desenvolvidos 

no PPG-PSTO, mediante pagamento de traduções, revisões em língua estrangeira e taxas de 

publicação. 

 

2. PÚBLICO-ALVO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão ser solicitantes deste Edital os discentes de mestrado e doutorado do PPG-PSTO 

regularmente matriculados e dentro do prazo regimental do curso na data da submissão 

da proposta, e os pesquisadores em estágio pós-doutoral formalmente vinculados ao 

Programa. 

2.2. Além de adequar-se aos critérios do item 2.1, o solicitante deve atender aos seguintes 

requisitos e informações complementares: 

2.2.1. Não ter pendências em editais anteriores na pós-graduação. 

2.2.2. Ter seu Currículo Lattes devidamente registrado e atualizado, na data de 

submissão. 

2.3. Na solicitação deve(m) estar explicitado(s) o(s) projeto(s) de pesquisa no(s) qual(is) 

será(ão) aplicado(s) os recursos deste Edital. 

2.4. Apenas o(a) autor(a) do projeto de pesquisa poderá ser contemplado por este Edital. 

2.5. É vedado: 

2.5.1. O pagamento de bolsas e auxílios financeiros a servidores da UnB, com a 

finalidade de desenvolver atividades relacionadas a sua atribuição regular e para 

participar de atividades de desenvolvimento, instalação ou manutenção de produtos 

ou serviços de apoio a áreas de infraestrutura da Universidade de Brasília. 

 

3. RECURSOS FINANCEIROS 

3.1. A origem dos recursos financeiros destinados ao presente Edital é proveniente de 

recursos PROEX/CAPES do PPG-PSTO a serem utilizados em 2021 e 2022, totalizando 
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R$10.000,00 (dez mil reais). 

3.2. Cada solicitante receberá até R$2.000,00 (dois mil reais). 

 

4. PRAZOS PARA A EXECUÇÃO DO EDITAL 

4.1. Este Edital será executado de acordo com o seguinte cronograma: 

 

Período Evento 

 

01 de dezembro 

de 2021 a 31 de 

janeiro de 2022, 

até às 23h59 

 

 

Período de Inscrição. 

Recebimento de processos pelo endereço 

eletrônico: secpgpsto@unb.br  

 

01 e 02 de fevereiro 

de 2022 

 

Análise de processos pela Comissão de Pós-

graduação do PPG-PSTO. 

 

03 de fevereiro 
de 2022 até às 

17h00 

 

Apresentação de lista provisória de 

contemplados, informada aos discentes por e-

mail enviado pela Secretaria do PPG-PSTO. 

 

06 de fevereiro de 

2022 às  

17h00 

 

Prazo para interposição de recurso contra 

lista provisória de contemplados, via endereço 

eletrônico: secpgpsto@unb.br 

 

 

07 de fevereiro de 

2022 

 

Apresentação de lista final de contemplados, 

informada aos discentes por e-mail enviado 

pela Secretaria do PPG-PSTO. 

Até 28 de fevereiro de 2022 Prazo final para pagamento dos auxílios. 
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4.2. A aplicação dos recursos será realizada em conformidade com as regras PROEX/CAPES e 

até o limite de recursos financeiros previstos para este Edital. 

4.3. Em nenhuma hipótese serão aceitas solicitações encaminhadas após a data determinada 

neste Edital, conforme item 4.1. 

 

5. AUXÍLIO A SER CONCEDIDO E ITENS CUSTEADOS EM PESQUISA 

5.1. Para cada solicitação contemplada, fica definido o valor máximo de R$2.000,00 (dois 

mil reais) para pagamento de traduções, revisões de texto em língua estrangeira e taxas 

de publicação. 

5.2. Em hipótese alguma será feito qualquer tipo de reembolso. 

5.3. As despesas de custeio a serem contempladas por este Edital são: Revisão em língua 

estrangeira, tradução e taxas de publicação de conteúdos científico-acadêmicos das 

atividades desenvolvidas no âmbito da pesquisa no PPG-PSTO. 

5.4. O pagamento será feito diretamente ao fornecedor do serviço ou revista científica 

mediante documentação comprobatória a ser solicitada ao prestador do serviço. 

Instruções sobre o pagamento serão enviadas por e-mail aos contemplados neste Edital. 

 

6. REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA O SOLICITANTE 

6.1. O(A) solicitante deverá ter pleno conhecimento dos termos deste Edital ANTES de submeter 

sua solicitação. 

6.2. A inscrição para este Edital deverá ser feita por meio de envio de e-mail para a Secretaria 
do PPG-PSTO (secpgpsto@unb.br), incluindo os seguintes documentos e informações 
complementares: 

6.2.1. Formulário para solicitação de auxílio pesquisa a estudante preenchido e assinado, 
constante do Anexo I deste Edital. 

6.2.2. Histórico escolar atualizado. 

6.2.3. CV Lattes resumido e atualizado. 

6.2.4. Formulário de pontuação do Lattes, constante do Anexo II deste Edital, com a 
pontuação referente à produção intelectual no período de curso no PPG-PSTO. 

6.3. As informações prestadas, bem como a documentação apresentada, são de inteira 

responsabilidade do(a) solicitante, que responderá por qualquer aspecto relativo à 

falsidade ou incompletude de informações. 

6.4. É de responsabilidade do(a) interessado(a) verificar o andamento do processo, assim 

como os prazos e procedimentos de prestação de contas. 

6.5. Cada solicitante poderá ser contemplado(a) apenas uma vez na vigência deste Edital. 

6.6. O(A)s solicitantes serão classificado(a)s de acordo com o Anexo II deste Edital. 

6.7. Em caso de empate, o primeiro critério de desempate será a antiguidade do(a) discente no  

PPG-PSTO e o segundo critério será mérito do(a) candidato(a) no Histórico Escolar. 

7.  
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8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1. A Comissão de Pós-Graduação verificará toda a documentação contida no processo de 

solicitação de apoio, que deverá estar em conformidade com o item 6.2 deste Edital. 

8.2. As propostas serão ranqueadas em ordem decrescente, com até duas casas decimais, e 

serão contempladas aquelas até o limite dos recursos definido no item 3.1. 

8.3. O resultado será informado a(o) discente por e-mail enviado pela Secretaria do PPG-

PSTO, conforme       cronograma apresentado no item 4.1 deste Edital. 

8.4. Dúvidas ou solicitações de informações devem ser encaminhadas ao e-mail 

secpgpsto@unb.br. 

 

9. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
9.1. A prestação de contas dos recursos recebidos será feita mediante o envio à Secretaria do 

PPG/PSTO, via e-mail (secpgpsto@unb.br), até 60 (sessenta) dias após a emissão de 

autorização de pagamento, e deverá constar de: 
9.1.1. Pelo menos um produto acadêmico (por exemplo: comprovante de submissão, aceite 

ou   efetiva publicação de artigo científico com avaliação mínima B1 no Qualis  

CAPES da Área de Psicologia). 
9.2. Os documentos referentes à prestação de contas devem ser inseridos no mesmo processo SEI 

de solicitação de apoio. 
 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. Os casos não previstos neste Edital serão submetidos à deliberação da Comissão de Pós-

Graduação do PSTO. 

10.2. Se, por qualquer motivo, o produto acadêmico previsto nos itens 8.1.1 e 8.1.2 não for 

produzido, a justificativa deverá ser comunicada via e-mail à Coordenação do PPG-PSTO 

(coopsto@unb.br), em até 5 (cinco)  dias úteis contados do conhecimento do fato, para 

que sejam tomadas as medidas cabíveis. 

10.3. O presente Edital poderá ser revogado ou anulado, a qualquer tempo, no todo ou em 

parte, seja por decisão unilateral da Coordenação do PPG-PSTO, seja por motivo de 

interesse público ou de exigência legal, sem que isso implique direitos a indenizações ou 

a reclamações de qualquer natureza; 

10.4. O presente Edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

Brasília, 01 de dezembro de 2021 

 

Katia Elizabeth Puente-Palacios 

Vice-Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das 

Organizações
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ANEXO I 

 

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO PESQUISA A ESTUDANTE 

Atenção: é obrigatório o preenchimento de todos os campos e assinaturas 

 

Nome do(a) Discente: 

 

Opção 

 

Mestrado (   ) 

 

Doutorado (   ) 

Matrícula: CPF: 

E-mail: Telefone: 

Semestre de início do Mestrado, Doutorado ou Pós-doutorado: 

ORCID:  

 

Título da publicação: 

 

 

 

Resumo da publicação (150 palavras): 
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Justificativa do financiamento: 

Valor solicitado: 

 

Nome do(a) Orientador(a): 

 

Manifestação do(a) Orientador(a): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do(a) Orientador(a): 

Declaro, sob as formas da Lei, que as informações prestadas nesta ficha são verdadeiras e, ainda, 

conhecer e estar de acordo com as normas previstas no Edital 31/2021 que regula o auxílio financeiro 

à execução de projetos de pesquisa de discentes de mestrado, doutorado e pós-doutorado do PPG-

PSTO. 

Brasília,      de                     de 20     . 

 

________________________________________________ 

Assinatura do(a) discente 
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ANEXO II 

TABELA DE PONTUAÇÃO DE PRODUÇÃO INTELECTUAL NA VIGÊNCIA DOS 

CURSOS DE MESTRADO OU DOUTORADO DO PPG-PSTO 

 

Identificação do requerente: 

 
Matrícula UnB: 

 

Curso: Mestrado (    ) – 1,0 

            Doutorado (    ) – 1,5 

            Doutorado com aprovação em Exame de Qualificação (    ) – 2,0 

 

Ano de entrada no curso: 
 
 

PUBLICAÇÕES 

ITEM 
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

SUBTOTAL 

Artigo em periódico Qualis A1 -A4 

(1,0) 

     

Artigo em periódico Qualis B1 ou 

B2 

(0,8) 

     

Livro (didático ou científico) 

(1,0) 

     

Capítulo de livro (didático ou 

científico) (0,8) 

     

Resumo de trabalho em anais de 

eventos nacionais e internacionais 

(0,3) 

     

Trabalho completo em anais de 

eventos científicos nacionais e 

internacionais 

(0,5) 

     

TOTAL 
 

 

 


