
Universidade de São Paulo 

Faculdade de Saúde Pública 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA - PPG-SP 

E-mail: ppg.saudepubli@usp.br 
 

 

 

AUXÍLIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CIENTÍFICO  

 
Recursos do Programa de Excelência Acadêmica – PROEx/Capes 

O apoio financeiro para participação em evento nacional ou internacional será destinado a estudantes 

de Mestrado e Doutorado do PPG-Saúde Pública e estendido, nas mesmas condições, a egressos do 

Programa em até 12 meses. 

 
1. Condições para solicitação de apoio: 

I. Será permitido um apoio a evento (no Brasil ou no exterior), a cada 12 meses, sem restrição de 

apoio a bolsistas (será considerada a data de realização do evento). Poderá ser concedido 

um segundo apoio a evento nesse intervalo de 12 meses, caso um deles resulte em 

submissão de artigo do texto na íntegra, em periódico classificado acima de B2 pela Área de 

Saúde Coletiva da Capes. 

II. A participação do(a) estudante deverá estar vinculada à apresentação de trabalho (oral ou 

pôster), relativo à dissertação ou tese, na condição de primeiro(a) autor(a). O(A) 

orientador(a) deverá ser coautor(a), salvo justificativa do(a) estudante e concordância do(a) 

orientador(a). Do trabalho deverá constar o vínculo com o Programa de Pós-Graduação em 

Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da USP e referência ao apoio da Capes. 

III. Durante o curso da pandemia só serão aceitas as participações em eventos online. 

 
2. O teto para apoio financeiro é de: 

- R$ 500,00 para inscrição em eventos no BRASIL.  

- R$ 1.000,00 para  inscrição em eventos no EXTERIOR.  
3. Documentos para solicitação (enviar pelo e-mail apoio.ppg.saudepubli@fsp.usp.br): 

I. Requerimento disponível no link http://www.fsp.usp.br/pos/?p=1203; 

II. Documento comprobatório do aceite do trabalho para apresentação no evento; 

III. Cópia do resumo do trabalho aprovado; ou cópia do “Pôster”; ou slides da apresentação oral, 

onde conste o vínculo com o Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Faculdade de 

Saúde Pública da USP. e referência ao apoio da Capes; 

IV. Comprovante de aceite para publicação do trabalho na íntegra (no caso de segundo apoio no 

intervalo de 12 meses). 

 
4. Documentos para reembolso: 

I. Formulário de prestação de contas disponível em: http://www.fsp.usp.br/pos/?p=1203 

II. Comprovantes das despesas (nota fiscal, recibo, fatura, cupom fiscal, etc) em nome e CPF 

do estudante/egresso; 

III. Comprovante de participação e apresentação de trabalho no evento; e 

IV. Comprovante do registro da participação no evento no Currículo Lattes do(a) estudante. 

Enviar uma cópia digitalizada para o e-mail apoio.ppg.saudepubli@fsp.usp.br e entregar os originais 

impressos na secretaria do Programa. 

É condição para o pagamento a entrega da documentação, especificada acima, em no máximo 15 dias 

após o término do evento. O pagamento será feito por meio de deposito ou cheque em nome do 

estudante/egresso em até 15 dias após a entrega da documentação constante. 

São Paulo, 11 de novembro de 2020. 
 

 
Profª Drª Aylene Bousquat 

Coordenadora do Programa 
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