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EDITAL FACULDADE DE CEILÂNDIA – FCE Nº 01/2019 
 

Auxílio para Participação de Alunos de Graduação em Eventos no País 
 
 
1 - Finalidade 
1.1 - Este Edital, financiado com recursos da Faculdade de Ceilândia-FCE, visa estimular e viabilizar a 

participação de estudantes de graduação da FCE em eventos acadêmicos, científicos, artísticos ou de 
extensão no Brasil, que tenham, preferencialmente, seus trabalhos aceitos para apresentação a partir do 
dia 15 de outubro de 2019 até o dia 31 de dezembro de 2019. 

 
2 - Público atendido 
2.1 - Alunos de graduação da FCE. 
 
3 - Requisitos 
3.1 - São requisitos para concorrer ao auxílio: 
a. Ser aluno de graduação regularmente matriculado nos cursos da FCE; 
b. Ter cursado no mínimo 2 (dois) semestres letivos do curso de graduação; 
c. Não estar em situação de trancamento geral no semestre de realização do evento; 
d. Possuir conta corrente em seu nome. 
 
4 - Solicitação 
4.1- A solicitação deverá ser apresentada pelo estudante, presencialmente na Secretaria de Coordenação 
de Cursos/Prédio da UED, na data prevista no cronograma deste edital, devendo conter: 
a. Formulário de Solicitação de Apoio à Participação em Eventos (anexo I), corretamente preenchido pelo 
estudante e com a assinatura do professor orientador (em caso de apresentação de trabalho) ou do 
coordenador/adjunto do curso de graduação (em caso de participação). 
b. Cópia do trabalho a ser apresentado com o aceite do evento ou carta do estudante justificando o interesse 
em participar do evento; 
c. Cópia do folder do evento (print da tela do evento). 
 
4.2 - Serão indeferidas as solicitações encaminhadas: 
a. Fora do prazo, conforme cronograma deste edital; 
b. De outra unidade que não seja a Faculdade de Ceilândia-FCE; 
c. Com documentos incorretos e/ou sem as devidas assinaturas. 
 
5 - Seleção 
5.1. A seleção dos(as) estudantes ficará a cargo da Comissão Interna de Avaliação definida em reunião do 
Conselho Pleno da FCE e presidida pelo Diretor ou Vice-diretor da unidade. A forma e os critérios de seleção 
são os descritos no item 3 deste edital; 
5.2. Os estudantes selecionados serão divididos em 3 grupos: 1. Trabalhos já aceitos para apresentação no 
respectivo evento, 2. Trabalhos submetidos aguardando o aceite e 3. Participação como ouvinte. Após, serão 
classificados pelos seus respectivos IRA´s com a prioridade dos recursos distribuídos para todo o grupo 1 e , 
posteriormente, para todo o grupo 2 e todo o grupo 3, respectivamente, ou até o encerramento do recurso 
financeiro. Como critério de desempate será considerado o número de semestres letivos já cursados por cada 
estudante.  
5.3. Não haverá substituição de estudante comtemplado; 
5.4. O auxílio financeiro concedido ao estudante no âmbito deste Edital poderá ser cancelado pela Faculdade 
de Ceilândia - FCE, a qualquer momento, por descumprimento dos itens contidos nele, durante sua 
implementação, sem prejuízo de outras providências cabíveis, em decisão devidamente fundamentada. 
5.5. O(A) professor(a), orientador(a) ou o coordenador(a) do curso, é responsável pela supervisão da 
atividade proposta pelo estudante participante e deverá formalizar a sua exclusão em caso de não 
comparecimento, de não cumprimento da participação no evento proposto ou desistência por quaisquer 
motivos. 
5.6. O pedido de cancelamento com a desistência da participação deverá ser encaminhado pelo orientador(a) 
ou o coordenador(a) do curso, via SEI para Faculdade de Ceilândia – FCE, por meio de memorando com a 
solicitação e a justificativa. 
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6 - Apresentação de documentos dos alunos contemplados. 
6.1 - Os documentos abaixo deverão ser apresentados presencialmente pelo estudante, após a divulgação 
do resultado, na data prevista no cronograma deste edital: 
a. Carta com o aceite para a apresentação de trabalho no evento. 
b. Termo de compromisso do bolsista preenchido, assinado pelo aluno e pelo orientador(a) ou o 
coordenador(a) do curso (anexo 2); 
c. Documento de identificação com foto e Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, originais, para digitalização; 
6. 2- O não comparecimento no período estabelecido no cronograma implicará em desistência do auxílio. 
6. 3- A assinatura do termo de compromisso do bolsista para liberação do auxílio será feita no momento da 
apresentação dos documentos. 
6.4 - Serão desclassificados os contemplados que não conseguirem comprovar as informações constantes 
no Formulário de Solicitação de Apoio à Participação em Eventos, cujas informações acadêmicas não forem 
procedentes, ou caso seja identificado o fornecimento de informação inverídica. 
 
7 - Auxílio a ser concedido 
7.1- O montante total de recursos para custear esse edital será de R$10.856,14 (dez mil oitocentos e 
cinquenta e seis reais e quatorze centavos) e será concedido no valor previsto na tabela de gastos estimados 
do anexo 1, na forma de crédito individual máximo de até R$ 800,00 (oitocentos reais) para utilização, 
exclusivamente, em diárias (hospedagem), passagens e/ou taxa de inscrição no evento. Em caso de evento 
no Distrito Federal será concedido o recurso financeiro, exclusivamente, para o custeio da inscrição.  
 
8 - Prestação de contas 
8.1- A prestação de contas dos recursos recebidos será feita mediante o envio da documentação abaixo 
informada, com o certificado de apresentação do trabalho ou de participação no evento, no período previsto 
no cronograma, naquilo que o recurso foi empregado: 
a. Cópia do comprovante de passagem (aérea ou terrestre); 
b. Cópia do comprovante de diárias (hospedagem); 
c. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no evento. 
8.2 - A não prestação de contas implicará em inadimplência com a Faculdade de Ceilândia – FCE, acarretando 
na impossibilidade de participar de outros editais ou receber auxílios e bolsas. 
 
9 - Disposições Gerais 
9.1- O estudante contemplado no âmbito deste edital deverá atribuir, em seu trabalho, crédito ao apoio 
recebido da Faculdade de Ceilândia/UnB. 
9.2- O presente Edital poderá ser encerrado, revogado ou anulado, a qualquer tempo, no todo ou em parte, 
seja por decisão unilateral da Faculdade de Ceilândia - FCE, seja por motivo de interesse público ou exigência 
legal, sem que isso implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
9.3- Não será permitida a substituição do trabalho a ser apresentado ou dos documentos nas solicitações já 
enviados. 
9.4 - Caso o aluno contemplado não participe do evento, por desistência ou motivos diversos, deverá notificar 
seu orientador(a) ou o coordenador(a) do curso para ser instruído quanto aos procedimentos de devolução 
do recurso. 
9.5- Os casos omissos serão decididos em reunião do Conselho Pleno da Faculdade de Ceilândia. 
9.6- O presente Edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
10 - Cronograma 

ATIVIDADE DATA PREVISTA 

Divulgação do edital 18/09/2019 

Solicitação até as 18h do dia 23/09/2019 

Resultado Provisório até as 18h do dia 25/09/2019 

Apresentação de recursos até as 18h do dia 26/09/2019 

Resultado Final até as 18h do dia 27/09/2019 

Entrega dos documentos (item 6) até as 18h do dia 30/09/2019 

 
 

Brasília-DF, 18 de setembro de 2019. 
 

Direção da Faculdade de Ceilândia - FCE 
 


