
Programa de concessão de subsídios 

para participação em eventos científicos



SOBRE O PROGRAMA

A Afya Educacional, por meio da Diretoria Nacional de Ensino, apresenta o Programa de 
concessão de subsídios para participação em eventos científicos. 

O objetivo é proporcionar auxílio na apresentação de trabalhos desenvolvidos na 
Instituição de Ensino Superior em eventos nacionais e internacionais.



DOCENTES E PRECEPTORES, 
desde que: 

QUEM PODE SOLICITAR O SUBSÍDIO

1. Tenha vínculo ativo no quadro funcional da Instituição por, no mínimo, 12 meses, com 
carga horária mínima de 10 h semanais no semestre corrente e com avaliação institucional 
igual ou superior a 4,0 nos últimos três semestres;

2. Tenha aprovação para apresentação de trabalho de sua autoria/coautoria em evento 
científico de relevância na sua área de atuação na Instituição;

3. O trabalho tenha sido desenvolvido em Instituição de Ensino da Afya (ou conveniadas) e 
seja devidamente vinculado à instituição.



DISCENTES, 
desde que: 

QUEM PODE SOLICITAR O SUBSÍDIO

1. Esteja adimplente com suas obrigações junto à Instituição e sem pendências 
documentais, financeiras ou disciplinares; 

2. Tenha aprovação para apresentação de trabalho de sua autoria/coautoria em evento 
científico de relevância, em coautoria de um docente da Instituição.



COMO SOLICITAR O SUBSÍDIO

Os interessados devem encaminhar à Coordenação de Pesquisa os seguintes documentos:

• Ficha de inscrição preenchida e assinada; 
• Carta de aceite do trabalho a ser apresentado; 
• Carta de recomendação do gestor acadêmico da unidade. 

Acesse aqui a ficha de inscrição e o modelo de carta de recomendação.

https://nreeducacional-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/eliane_oliveira_uniptan_edu_br/EsCxva3MZaBAlZv8ZIJ79sUBh55EV9ud9LnrmAE8dCL4Qg?e=ymjkn9


COMO SERÁ OPERACIONALIZADO O 
PROGRAMA

A COPPEXI receberá a documentação de inscrição ao Programa e fará 
análise inicial da documentação.

A COPPEXI enviará a documentação para análise pela Comissão 
Permanente de Concessão de Subsídios (da Afya).

A Comissão Permanente fará a análise e liberação dos pleitos, 
mediante dotação orçamentária e controle da documentação exigida 

no regulamento. 



VALORES E LIBERAÇÃO DO SUBSÍDIO

O valor do subsídio irá variar de acordo com o evento a que se destina e poderá abranger:

• Taxa de inscrição, desde que a solicitação do subsídio seja realizada com antecedência mínima
de 45 dias.

• Auxílio transporte, apenas passagens em transportes coletivos e no valor máximo de R$
1.000,00 em viagens nacionais e R$ 4.500,00 em viagens internacionais.



EM CASO DE CONCESSÃO DO SUBSÍDIO

• O subsídio será fornecido através de reembolso em folha de pagamento, por meio da rubrica 
‘despesa com diárias de viagem’, e será autorizado somente mediante comprovação de 
pagamentos enviados em até 30 dias após a realização do evento.

• O prazo máximo de reembolso será de 60 dias, após a entrega de todos os documentos 
completos exigidos conforme regulamento. 

• Em caso de viagens para o exterior, é dever do candidato arcar com as despesas referente a 
licenças e eventuais vacinas solicitadas para ingresso junto ao país de destino.



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

• Será contemplado apenas um docente/preceptor ou discente por trabalho aprovado no evento.

• Cada docente/preceptor e discente só poderá enviar uma solicitação de subsídio ao ano.

• Não serão analisadas fichas que não apresentarem todas as informações solicitadas.

• Não serão subsidiados trabalhos aprovados apenas para integrar os Anais do evento.

• Não serão pagos os subsídios que não vierem acompanhados das evidências.



COMPROMISSOS DOS CONTEMPLADOS

Os contemplados com o subsídio deverão:

• Apresentar todas as documentações ou informações necessárias sobre a referida participação
em evento científico.

• Apresentar certificado, evidências, fotos e relatório para registro e divulgação nos canais
internos de comunicação, além de socializar com alunos e docentes da Instituição.

• Apresentar portfólio da apresentação para registros junto à coordenação de curso e respectiva
unidade de atuação.

• Atender todas as exigências realizadas pela Comissão Permanente de Concessão de Subsídios,
por este manual e por eventuais normas posteriormente publicadas pela Afya.



AINDA TEM DÚVIDA?

• Acesse aqui o Regulamento completo do Programa ou

• Envie um e-mail para: pesquisa@uniptan.edu.br.

https://nreeducacional-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/eliane_oliveira_uniptan_edu_br/EsCxva3MZaBAlZv8ZIJ79sUBh55EV9ud9LnrmAE8dCL4Qg?e=ymjkn9
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