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Edital Auxílio para Conclusão de Dissertação – Mestrado 2022 
 

1. Finalidade  

 

Oferecer apoio para conclusão de dissertações de alunos de Mestrado. 

 

2. Elegibilidade  

 

São elegíveis para concorrer a este edital os alunos de mestrado regularmente matriculados no 

PPGAS que:  

 

- Tenham iniciado o curso no ano de 2020 e que estejam cursando o 3º ano.  

 

- Não possuam vínculo empregatício. 

 

- Não tenham obtido conceito “D” em nenhuma disciplina.  

 

- No ato da inscrição estiverem com os CVs da Plataforma Lattes atualizados.  

 

- No ato da inscrição não estejam com qualquer pendência junto ao PPGAS-MN. 

 

 

3. Comissão e Critérios de avaliação  

 

- A Comissão de avaliação será formada pelos integrantes da Comissão de Ensino do PPGAS.  

 

- Os critérios de avaliação são a qualidade, a exequibilidade e a coerência da proposta com o 

cronograma apresentado.  

 

4. Valor do auxílio  

 

- O PPGAS disponibilizará auxílios de até R$ 2.500,00 cada um.  

 

5. Conteúdo e submissão da proposta  

 

A proposta deverá se apresentada em um único documento em PDF contendo:  

 

- Título da dissertação e nome do autor. 

 

- Resumo do projeto de dissertação (até 300 palavras). 

- Cronograma de redação indicando data prevista de defesa, no prazo máximo de 01 de fevereiro de 

2023.  

6. Parecer do professor orientador  

 

- Os professores orientadores devem enviar ao aluno um e-mail dando o parecer sobre a 

exequibilidade da proposta.  

 

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
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6. Cronograma  

 

- As propostas e parecer do orientador devem ser enviadas, em um único e-mail, até as 23:59h do 

dia 18 de fevereiro de 2022 ao e-mail ppgas@mn.ufrj.br, indicando no assunto “Edital Auxílio 

Conclusão de Dissertação”.  

 

- Os resultados serão divulgados até as 17h do dia 01 de março de 2022. 

 

- Os recursos serão liberados em uma parcela nos 15 dias seguintes à divulgação dos resultados. 

 

- O recebimento deve ser agendado pelo e-mail afonsosantoro@gmail.com. Os resultados serão 

definitivos, não cabendo recursos ou solicitação de reavaliação. O montante dos auxílios dependerá 

da disponibilidade dos recursos do programa. 

 

- Os auxílios só serão pagos mediante a assinatura de recibo que será enviado ao beneficiário, 

assinado por este e encaminhado para o e-mail santoro@mn.ufrj.br em formato pdf. Outros formatos 

ou fotografias não serão aceitos. A ausência do recibo implicará no cancelamento do auxílio. 

 

- Em caso de publicações que resultem da atividade de pesquisa realizada com recursos desse Edital, 

estudantes contemplada/os com recursos parciais ou totais do Edital se comprometem a citar o apoio 

do PPGAS-MN e da CAPES, fazendo referência ao “Edital de Auxílio à Conclusão de Dissertação 

PPGAS/MN/UFRJ” (2022). 

 

 

8. Relatório final  

 

Se considera como relatório final a ata de defesa da tese ou a ata de formação de banca aprovada no 

colegiado do PPGAS.  

 

9. Disposições finais  

 

- Este edital não está sujeito a submissão de recurso.  

 

- A não defesa da dissertação acarretará a devolução dos recursos recebidos. 

 

 

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2022 
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