
 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Biologia da Interação 
Patógeno Hospedeiro -  PPGBIO-INTERAÇÃO 

 

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu  em Biologia da Interação 
Patógeno Hospedeiro ,  por intermédio  da Vice-Diretora de Ensino ,  Informação 
e Comunicação, torna pública  a abertura de inscr ições e estabelece as normas 
para a concessão de auxíl io para a  real ização de estágio de pesquisa  em 
Inst ituições de Ensino e/ou Pesquisa,  v iagens para coleta de campo e 
realização de discipl inas de Pós -graduação ou curso fora da cidade de Manaus-
AM. 

 

1.  DA NATUREZA DO RECURSO 

O recurso deverá ser  uti l izado para o pagamento de bi lhete aéreo e/ou 
diár ias .  Todas as solic itações referentes a presente Chamada serão avaliadas 
individualmente, sendo que a decisão pelo f inanciamento dos itens solicitados 
dependerá, entre outros fatores,  da disponibi l idade de recursos do PPGBIO - 
INTERAÇÃO.  

 

2.  DA ELEGIBILIDADE 

Poderão solicitar recursos nest a Chamada, discentes matriculados no 
PPGBIO-INTERAÇÃO que não possuam pendências  junto ao Programa.  A 
atividade fora de sede  deverá ocorrer entre  01 de agosto a  15 de dezembro de 
2022.  

 

3.  DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

Para a solicitação de recursos n a presente Chamada, o discente deverá 
encaminhar para o  e -mail  ppgbiointeracao@fiocruz.br  os  seguintes 
documentos:  

i .  Formulár io de solicitação (ANEXO 1)  preenchido e  ass inado pelo  

discente e orientador;  

i i .  Plano de trabalho para o período de mobil idade que defina e explicite a  

atividade acadêmica e a rel evância do estágio,  da coleta de campo, da 

disc ipl ina ou curso  para a conclusão do projeto de dissertação;   

i i i . Carta do Supervisor de Estágio fora da sede atestando a a nuência e  

definindo a at ividade colaborat iva ,  no caso de estágio ;   

iv .  Carta de Aceite para cursar a discipl ina ou curso, quando aplicável .  

 

 

4.  DO JULGAMENTO DAS SOLICITAÇÕES 
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A avaliação de todas as solicitações para a presente Chamada será realizada  
pela Coordenação do PPGBIO -INTERAÇÃO e levará em consideração a 
importância da mobil idade acadêmica para o desenvolvimento e  o 
cumprimento do Projeto de  Dissertação/Tese do aluno.  

 

5.  DOS PRAZOS 

A solicitação do recurso para mobil idade acadêmica deverá ser  
encaminhada com pelo menos 45 dias de antecedência do período preterido. 
Em casos excepcionais,  com a devida justif icativa,  poderão ser aceitas  
solicitações entre 15 e 44 dias antes da data do evento, podendo estas serem 
acatadas ou não pela Coordenação.  

As sol icitações deverão ser encaminhadas para o  e -mai l  
ppgbiointeracao@fiocruz.br  e serão aval iadas em f luxo contínuo pela 
Coordenação em reuniões ordinárias ou extraordinár ias em até 15 dias da data 
do seu recebimento.  

 

6.  DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS  

As solicitações poderão ser aprovadas parcialmente, ou seja,  somente 
pagamento de passagens ou diárias ,  a depender da decisão da Coordenação e 
disponibil idade de recursos.  

As passagens serão emitidas com a antecedência devida pelo setor 
responsável e a re serva enviada por e -mail  ao solicitante, lembrando que as  
mesmas podem difer ir  daquela sugerida pelo discente/egresso.  

As diár ias  serão pagas através de transferência  bancária  ou cheque , e  
poderão ser pagas posteriormente à mobil idade.  

 

7.  DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

O discente/egresso deverá entregar  os bi lhetes das passagens aéreas,  
certif icado de conclusão da discipl ina ou curso (quando apl icável)  ou relatór io 
de atividades (para viagens de campo e estágio) em até 30 dias do retorno da 
viagem.   

 

Manaus, 31 de março de 2022. 

 
 
 
 

Stefanie Costa Pinto Lopes  
Coordenadora  

Programa de Pós-graduação em Biologia da Interação Patógeno Hospedeiro  
Inst ituto Leônidas & Maria Deane ( ILMD/Fiocruz Amazônia)  
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ANEXO I   

Chamada N.003/2022 -  Mobil idade Acadêmica  

 

FORMULÁRIO 

DADOS GERAIS:  

Nome completo:   

E-mail :   

Telefone celular:   

Orientador:   

Ano de ingresso:   

INFORMAÇÕES SOBRE A MOBILIDADE:  

 Estágio  Campo  Discipl ina/Curso  

 

Local  (Cidade/estado):  

Período 

Supervisor/Coordenador (quando aplicável)  

Instituição (quando aplicável)  

RECURSOS SOLICITADOS (ESTIMADO):  

Passagem aérea (valor em R$):   

Diárias (número):   

 

 

   

Nome e assinatura do 
discente  

 Nome e assinatura do orientador  

 


