
NORMAS PARA SOLICITAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO À
REALIZAÇÃO E/OU PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS VOLTADOS À GRADUAÇÃO (PRÓ-

EVE) - ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DE RIBEIRÃO PRETO/USP.

O presente conjunto de normas, aprovado pela Comissão de Graduação em 24 de
abril de 2012, visa disciplinar e uniformizar os critérios e procedimentos relativos à
aplicação dos recursos concedidos pela Pró-Reitoria de Graduação, no âmbito do
Programa de apoio à realização e/ou participação em eventos voltados à Graduação –
Pró-Eve e define minuta padrão do Formulário de solicitação de apoio Pro-Eve/EEFERP
(correspondente ao Anexo I).

Artigo 1º - O objetivo desse Programa é estimular o engajamento dos estudantes
em atividades extracurriculares que auxiliem sua formação integral.

§ 1º - Este estímulo será efetivado por meio de apoio financeiro a alunos
regularmente matriculados e docentes da EEFERP-USP.

§ 2º - Cada aluno e docente poderá apresentar um pedido por ano.

Artigo 2º - A documentação para a solicitação de apoio deverá ser encaminhada à
Comissão de Graduação, em formulário apropriado (Formulário de solicitação de apoio
Pro-Eve/EEFERP).

Parágrafo único - Para apreciação da solicitação em tempo hábil e demais trâmites
administrativos necessários, a documentação deverá ser entregue no Serviço de
Graduação 35 dias antes da data do evento, no mínimo.

Artigo 3º - Para apoio à promoção de eventos deverá ser encaminhada a seguinte
documentação:

I. Formulário de solicitação de apoio Pro-Eve/EEFERP;
II. Descrição ou programa da atividade;
III. Orçamento detalhado;
IV. Justificativa apoiada no projeto político pedagógico do curso.

Artigo 4º - Para apoio à participação de alunos em eventos deverá ser
encaminhada a seguinte documentação:

I. Formulário de solicitação de apoio Pro-Eve/EEFERP;
II. Histórico Escolar;

III. Programação do evento;
IV. Orçamento detalhado.
V. Resumo do trabalho a ser apresentado, explicitando a posição do

postulante na autoria do mesmo;
VI. Justificativa fundamentada no projeto político pedagógico do curso;
VII. Apresentação do aceite do trabalho encaminhado.

§ 1º - No caso de ainda não estar disponível o aceite, o interessado deverá anexar,
ao resumo, o comprovante de submissão.

§ 2º - O aceite definitivo será necessário para a liberação do recurso financeiro,
mas não será impedimento para a avaliação de mérito do pedido.



Artigo 5º - Para análise das solicitações a Comissão de Graduação adotará a
seguinte ordem de prioridade:

I. Eventos realizados pela Comissão de Graduação voltados à graduação;
II. Eventos organizados pelos alunos, por meio de suas agremiações e ligas

reconhecidas, voltados à graduação;
III. Eventos organizados pelos docentes voltados à graduação;
IV. Participação em eventos (congressos, simpósios etc.) com apresentação

de trabalho, na forma de pôster ou oral, de graduandos que forem o 1º
autor.

§ 1º - Quando se tratar de solicitação para a realização de eventos serão avaliados
os seguintes critérios:

I. Relevância do evento para a formação integral dos graduandos da
EEFERP-USP;

II. Abrangência de participação dos graduandos da EEFERP-USP.

§ 2º - Quando se tratar de participação em evento será considerado o mérito
acadêmico do aluno, avaliado pelo seu histórico escolar.

§ 3º - Serão selecionados apenas os discentes cuja média com reprovações seja
igual ou superior à média geral do curso sem reprovações.

Artigo 6º - O interessado contemplado com o recurso, no prazo de 30 dias após a
realização do evento, deverá apresentar, para apreciação da Comissão de Graduação, o
relatório das atividades desenvolvidas, acompanhado do(s) certificado(s) adequado(s),
quando for o caso.

Artigo 7º - Casos excepcionais serão avaliados pela Comissão de Graduação.


