
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MI-NAS GERAIS 

 

Edital n° 159 de 4 de outubro de 2019 

 

AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ACADÊMICOS, CIENTÍFICOS OU 

TECNOLÓGICOS PARA OS ALUNOS DOS CURSOS DA UNIVERSIDADE ABERTA DO 

BRASIL NO ÂMBITO DO IFSULDEMINAS (Evact- UAB) 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - por meio da 

Pró-Reitoria de Ensino/Diretoria de Educação à Distância, visando a institucionalização no 

processo de solicitação e nos critérios de julgamento para a concessão de auxílios a 

estudantes dos cursos do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), ofertados no âmbito 

da instituição, em consonância com o Ofício Circular nº 01/2015- CGPC/DED/CAPES, que 

institui o pagamento de auxílio estudantil - torna público o lançamento do presente edital e 

convida discentes dos cursos ofertados pela UAB a apresentarem solicitações de auxílio 

financeiro para a participação em eventos acadêmicos, científicos ou tecnológicos (Evact-

UAB). 

 

1 INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1 Este edital destina-se exclusivamente a apoiar a participação de estudantes do cursos 

superiores do IFSULDEMINAS em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), a 

saber: 

I. Licenciatura em Pedagogia EPT – Campus Inconfidentes. 

II. Formação Pedagógica para Graduados não Licenciados EPT – Campus 

Muzambinho. 

 

1.2 Para fins de concessão deste auxílio, serão considerados eventos acadêmicos, científicos 

ou tecnológicos: congressos, seminários, palestras, simpósios, painéis, fóruns, conferências, 

jornadas, colóquios, minicursos, cursos de extensão, cursos de férias e outros eventos de 

finalidade acadêmica, científica ou tecnológica que obrigatoriamente emitam certificado ao 

final da participação no evento; 

 

1.2.1 Demais solicitações para eventos que não estejam descritos neste Edital serão 

submetidas à análise da Coordenação de Curso e da Coordenação da UAB, mediante 

justificativa do solicitante e aval do professor coordenador do curso. 

 

1.3 O prazo para solicitação de Evact-UAB é de no mínimo 20 dias de antecedência da data 

do início do evento. 

 



1.3.1 Excepcionalmente, solicitações para eventos que ocorrerão no mês de outubro 

de 2019 não precisarão respeitar o prazo de 20 dias de antecedência da data do início 

do evento. 

1.4 Para que possa ser contemplado com este edital, o solicitante deverá seguir atentamente 

o seguinte cronograma, disposto no Quadro 1: 

 

Quadro 1 - Cronograma do Evact-UAB 2019 

 

Prazo inicial para envio das solicitações 05 de outubro de 2019 

Prazo final para envio das solicitações 10 de novembro de 2019 

 

1.5 Solicitações para eventos que ocorrerão no período de 01 de novembro a 30 de novembro 

de 2019 deverão respeitar a data final para envio das solicitações, de acordo com o 

cronograma do item 1.4, bem como o prazo de 20 dias de antecedência para preenchimento 

do formulário eletrônico e envio da documentação. 

 

1.6 A não apresentação do Certificado de Participação no Evento implicará obrigatoriedade 

de devolução dos valores recebidos, sendo que o ressarcimento de valores recebidos 

indevidamente deverá ser feito por meio do pagamento de Guia de Recolhimento da União. 

 

1.7 Cada estudante, nos termos deste Edital, poderá ser contemplado uma única vez  com 

concessão de auxílio Evact-UAB para eventos nacionais. 

 

1.7.1 Não será concedido Auxílio Evact-UAB para eventos internacionais (realizados 

fora do território brasileiro). 

 

1.8 A qualquer momento a Coordenação de Acompanhamento ao Educando ou a 

Coordenação da UAB poderá consultar a organização do evento e o coordenador de curso 

do IFSULDEMINAS, responsável pela autorização da participação do estudante, a fim de 

obter informações sobre a oferta de alimentação, hospedagem e transporte aos participantes 

do evento. 

 

1.9 Estudantes que tiverem suas solicitações deferidas deverão enviar o Certificado de 

Participação no Evento e o Relatório Final para o e-mail evact.uab@ifsuldeminas.edu.br, logo 

após terem participado do evento. 

 

1.10 O ato de solicitação do auxílio Evact-UAB gera a presunção de que o candidato conhece 

as exigências do presente Edital e que aceita as condições nele estabelecidas, não podendo 

invocar o seu desconhecimento a qualquer título, época ou pretexto. 

 

1.11 Caberá recurso para as solicitações indeferidas. 

 

1.12 Caberá à Coordenação de Curso, a análise, o deferimento ou indeferimento das 

solicitações apresentadas. 

 



1.13 Para os casos em que houver interposição de recurso, os mesmos serão analisados 

pela Coordenação da UAB. 

 

2 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 O presente Edital compreende solicitações de auxílio para eventos que ocorrerão durante 

o ano de 2019. 

 

2.2 Poderão participar, na condição de solicitantes do auxílio Evact-UAB, estudantes 

regularmente matriculados nos cursos discriminados no item 1.1 deste Edital. 

 

2.3 Para cada solicitação o Coordenador do Curso deverá conferir os itens a seguir: 

 

2.3.1 Pertinência do evento com o curso em que o aluno está matriculado; 

 

2.3.2 Análise com base na trajetória acadêmica do aluno, no semestre em curso. 

 

2.4 Os estudantes contemplados pelo auxílio Evact-UAB deverão encaminhar, em até 30 dias 

após o último dia do evento, o Relatório Final e a cópia do Certificado de Participação, 

fornecido pela organização do evento, para o seguinte e-mail 

evact.uab@ifsuldeminas.edu.br, conforme especificado no item 8.1 deste Edital. 

 

2.5 O estudante que não apresentar o Relatório Final e o Certificado de Participação no 

Evento ficará impossibilitado de receber novos auxílios Evact-UAB, ainda que em editais 

posteriores. 

 

2.6 Não terão direito ao recebimento de Evact-UAB os discentes residentes no mesmo 

campus/cidade de realização do evento. 

 

3 DOS AUXÍLIOS 

 

3.1 Cada solicitante poderá ser contemplado por este Edital com 1 (uma) concessão para 

eventos em território nacional (Evact- UAB Nacional). 

 

3.1.1 Não serão concedidos auxílios Evact-UAB para eventos internacionais (fora do 

território brasileiro). 

 

4 DOS VALORES DO AUXÍLIO 

 

4.1 O auxílio Evact-UAB é composto por pagamento de valor ÚNICO e MÁXIMO para cada 

evento. 

 

4.2 O valor estipulado é de R$ 300,00 (Trezentos reais). 

 

5 PROCEDIMENTOS ANTES DO EVENTO – SOLICITAÇÃO 

 

5.1 Para solicitar o auxílio Evact-UAB o  estudante  deverá, com antecedência mínima de 20 

dias corridos da data do início do evento: 



I. Preencher o formulário eletrônico de inscrição localizado no seguinte endereço 

eletrônico: encurtador.com.br/eCV13 

II. Anexar toda a documentação descrita no item 6. 

 

5.1.1 Para o preenchimento do formulário é obrigatória a utilização de um e-mail do 

gmail. 

 

5.2 O preenchimento do formulário e o envio da documentação completa são de total 

responsabilidade do solicitante. 

 

5.3 O não cumprimento do prazo estabelecido ocasionará o indeferimento da solicitação do 

auxílio Evact-UAB. 

 

5.4 O prazo estabelecido é contado em dias corridos, não sendo suspenso ou interrompido 

em caso de férias, eventos, feriados, pontos facultativos ou qualquer outra data que interfira 

no funcionamento das unidades do IFSULDEMINAS. Nestes casos, o solicitante deverá 

providenciar sua solicitação com antecedência. 

 

5.5 O presente Edital compreende solicitações de auxílio para eventos que ocorrerão 

exclusivamente no ano de 2019. 

 

5.6 Apenas o preenchimento dos dados do formulário de inscrição e o envio da 

documentação, dentro dos prazos definidos neste edital, não garantem o deferimento do 

auxílio. 

 

5.7 O deferimento da solicitação será informado por e-mail ao solicitante, para o endereço 

eletrônico indicado pelo mesmo na documentação. 

 

5.8 Não é garantido o pagamento do auxílio antes do início do evento, tendo em vista que a 

execução do pagamento está sujeita ao repasse de recursos pelo Ministério da Educação e 

trâmites internos. 

 

5.9 É de inteira responsabilidade do solicitante o envio dos documentos para solicitação do 

Auxílio Evact-UAB dentro dos prazos estipulados neste Edital. 

 

6 DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 

6.1 Os documentos listados a seguir deverão ser anexados no formulário eletrônico em 

arquivo único. 

I. Ficha de Solicitação do Auxílio Evact-UAB (Anexo I) devidamente preenchida e 

assinada; 

II. Cópia do comprovante de pagamento da inscrição do evento; 

 

6.2 Quanto ao pagamento do auxílio, o solicitante deve ser, obrigatoriamente, o único titular 

da conta a ser creditado o valor do auxílio. 

6.3 Não será possível o pagamento do auxílio em contas do tipo “conta-salário” ou conta 

conjunta. 

 

http://encurtador.com.br/eCV13


6.4 Os documentos necessários à solicitação do auxílio Evact-UAB devem estar nítidos e 

legíveis. Caso contrário, a Coordenação poderá requerer ao solicitante que complemente a 

documentação. Esse procedimento poderá acarretar atrasos na execução do pagamento. 

 

6.5 Os dados bancários deverão ser informados pelo solicitante no formulário eletrônico. Caso 

a Coordenação Financeira do IFSULDEMINAS indique inconsistência de dados bancários, o 

solicitante será acionado nos termos do item 6.6. 

 

6.6 É de total responsabilidade do solicitante o preenchimento do formulário eletrônico e o  

envio da documentação necessária. 

 

6.7 O preenchimento do formulário eletrônico, o envio da documentação por e-mail e a 

confirmação de recebimento dos documentos pela Coordenação não garantem o deferimento 

da solicitação. 

 

7 DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS 

 

7.1 O deferimento ou indeferimento será informado ao solicitante via e-mail, através do 

endereço eletrônico informado no formulário de inscrição. 

 

7.2 Ao solicitante interessado em recorrer da decisão da Coordenação, será concedido o 

prazo de até 2 (dois) dias úteis para interposição de recurso. 

 

7.3 O solicitante apenas terá sua decisão revista por meio da interposição de recurso no prazo 

estabelecido e por meio de envio de e-mail para evact.uab@ifsuldeminas.edu.br 

 

7.4 Cada solicitante interessado em recorrer deverá preencher o formulário de recurso, 

expondo seus argumentos de maneira clara e concisa. 

 

7.5 Diante da interposição de recurso, a decisão será emitida pela Coordenação UAB, que 

irá analisar o pedido de Auxílio Evact-UAB e os argumentos apresentados em sede de 

recurso, emitindo parecer final no prazo de 5 (dias) úteis. 

 

7.6 Será permitida a apresentação de apenas um recurso para cada indeferimento. Caso o 

solicitante preencha mais de uma vez o formulário de recurso, será considerado o último 

envio, desde que esteja dentro do prazo estabelecido. 

 

8 PROCEDIMENTOS APÓS O EVENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

8.1 A prestação de contas será feita pelo envio do Certificado de Participação no Evento e 

envio do Relatório Final no prazo de até 30 dias corridos após o término do evento. 

 

8.1.1 O Relatório Final (ANEXO II) estará disponível também no endereço eletrônico 

 

8.1.2 Estudantes que tiveram suas solicitações deferidas deverão enviar o Certificado 

de Participação no Evento juntamente com o Relatório Final, assinado e digitalizado, 

em formato PDF, para o e-mail  evact.uab@ifsuldeminas.edu.br. 

 



8.2 A participação do solicitante no evento será comprovada mediante a apresentação de 

Certificado emitido pela organização do evento. 

  

8.3 Caso o solicitante não receba certificado de participação no prazo de 30 (trinta) dias, 

deverá apresentar declaração de comparecimento. Neste caso, constará a pendência, 

devendo o solicitante apresentar certificado de participação tão logo o receba. 

 

8.4 Estudantes que tiveram a solicitação de Auxílio Evact-UAB deferida mas não participarem 

do evento deverão: 

I. Comunicar  a  Coordenação  de  Acompanhamento  ao  Educando   imediatamente 

após o recebimento do recurso financeiro; e 

II. Realizar a devolução do valor recebido por meio de pagamento de GRU e encaminhar 

o comprovante de pagamento para o e-mail  evact.uab@ifsuldeminas.edu.br. 

 

8.5 Os solicitantes que não fizerem a prestação de contas nos termos descritos por este 

edital, seja pela apresentação de certificado e relatório ou pela devolução dos valores, ficarão 

impossibilitados de receber novo auxílio. 

 

9 DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

9.1 O valor global destinado à execução do presente Edital é de  R$: 9.300,00 (nove mil e 

trezentos reais). 

 

9.2 As solicitações de Auxílio Evact-UAB serão concedidas até o limite da dotação 

orçamentária destinada para este Edital. 

 

9.3 Os recursos destinados ao custeio do presente edital ao longo de 2019 poderão ser 

alterados sem aviso prévio, mediante necessidade de remanejamento de recursos pela  

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

10.1 Toda publicação e divulgação que possa vir a ser resultante das atividades apoiadas 

pelo presente Edital, deverá constar o apoio recebido pelo IFSULDEMINAS. 

 

10.2 Prescreve o direito de impugnar os termos deste Edital o solicitante que não o fizer até 

30 (trinta) dia após a publicação deste. Não terão efeito de recurso as impugnações feitas por 

aquele que, em o tendo aceitado sem objeção, venha apontar, posteriormente ao julgamento, 

eventuais falhas ou imperfeições. 

 

10.3 O IFSULDEMINAS não se responsabiliza por qualquer problema no preenchimento do 

formulário de inscrição via internet ou envio de e-mail, motivados por erro e/ou falhas de 

comunicação, falta de energia elétrica, congestionamento das linhas de comunicação, bem 

como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a conexão ou a transferência de 

dados. 

 



10.4 A qualquer tempo o presente edital poderá ser revogado ou anulado, por motivo de 

interesse público ou por ilegalidade, no todo ou em parte, sem que isso implique o direito de 

indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

 

10.5 A Pró-Reitoria de Ensino reserva-se ao direito de resolver os casos omissos e as 

situações não previstas no presente edital. 

 

10. 6 O contato para informações sobre o presente edital deve ser realizado através da 

Diretoria de EaD do IFSULDENIAS, exclusivamente nos seguintes canais:  

 

I. Email: evact.uab@ifsuldeminas.edu.br  

II. Telefone: (35) 3449 6261, de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h. 

 

 

Pouso Alegre, 4 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

Evandro Moreira da SIlva 

Diretor de Educação à Distância 

IFSULDEMINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MI-NAS GERAIS 

 

Edital n° 159 de 4 de outubro de 2019 

 Evact- UAB 

 

ANEXO I 

SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO EVACT 
 

DADOS PESSOAIS 
Nome Completo____________________________________________________________ 

CPF:________________________________ RG:_________________________________ 

Tel.: (___)___________________________ Tel.: (___)___________________________ 

e-mail:____________________________________________________________________ 

Campus:____________________________ Período/Ano:_________________________ 

Curso:____________________________________________________________________ 

DADOS BANCÁRIOS 
Banco: Agência: Conta: Tipo de Conta/Oper: 

_________________ _________________ _________________ _________________ 

INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO 
Cidade:_____________________________ Estado:_____________________________ 

Data de Início:_____/_____/____________ Data de Término:_____/____/___________ 

Participação com apresentação de trabalho:    (___) SIM                                           (___) NÃO 

Inclusos no Evento:          (___) Alimentação          (___) Transporte          (___) Hospedagem 

MOTIVAÇÃO PARA PARTICIPAR DO EVENTO 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________ 

Local 

 
 

______/________________/__________ 
Data 

 
_____________________________________________ 

Assinatura do Solicitante 
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Edital n° 159 de 4 de outubro de 2019 

Evact- UAB 

 

ANEXO II 

RELATÓRIO FINAL 
 

DADOS PESSOAIS 
Nome Completo____________________________________________________________ 

CPF:________________________________ RG:_________________________________ 

Tel.: (___)___________________________ Tel.: (___)___________________________ 

e-mail:____________________________________________________________________ 

Campus:____________________________ Período/Ano:_________________________ 

Curso:____________________________________________________________________ 

INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO 
Cidade:_____________________________ Estado:_____________________________ 

Data de Início:_____/_____/____________ Data de Término:_____/____/___________ 

Participação com apresentação de trabalho:    (___) SIM                                           (___) NÃO 

Inclusos no Evento:          (___) Alimentação          (___) Transporte          (___) Hospedagem 

RELATÓRIO 
1. Quais foram as atividades que você participou? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
2. Como você pretende compartilhar os conhecimentos adquiridos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



3. Fale sobre a experiência que mais contribuiu para o seu desenvolvimento acadêmico e 
pessoal. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
4. Outros comentários: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________ 

Local 

 
 

______/________________/__________ 
Data 

 
_____________________________________________ 

Assinatura do Solicitante 
 

    

 

 


