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DELIBERAÇÃO CPG  Nº 18/2016, DE 18 DE AGOSTO DE 2016. 

 
Estabelece os critérios para utilização dos recursos financeiros 
oriundos das taxas de inscrição de candidatos ao processo seletivo e 
de matrícula de alunos especiais  
 

O Presidente da Comissão de Pós-Graduação da Escola de Educação Física e 
Esporte de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o deliberado pela referida Comissão, em sua 12ª sessão, realizada em 17 de 
agosto de 2016, baixa a seguinte 

DELIBERAÇÃO 
 

Artigo 1º - Os recursos financeiros no valor de R$2.000,00, provenientes de taxas de 
inscrição de candidatos ao processo seletivo e de matrícula de alunos especiais, em 2016, 
serão distribuídos para auxiliar até 4 (quatro) mestrandos, para participarem de eventos no 
exterior, de acordo com os seguintes critérios: 

 
XIX. o trabalho seja de autoria do orientador e do orientando deste 

Programa; 
XX. o trabalho esteja vinculado ao projeto de pesquisa do mestrando; 

XXI. o mestrando tenha solicitado recursos à organização do evento. 
 

§ 1º - O recurso será concedido a um aluno por orientador. 
 
§ 2º - Para requerer, deverão enviar à CPG o formulário “Solicitação de 

auxílio financeiro para participação em evento no exterior”, juntamente com os documentos 
descritos nele. O formulário está disponível no site da EEFERP – Pós-Graduação – 
formulários. 

Artigo 3º - A solicitação aprovada pela CPG será encaminhada à Assistência 
Técnica Financeira para providências. 

Parágrafo único - O requerente deverá entrar em contato com a referida Assistência 
para orientar-se em relação à utilização dos recursos. 

Artigo 4º - Esta Deliberação entrará em vigor a partir da presente data. 
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