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Memorando Circular Nº. 002/2012-CEMAFAUNA
Petrolina (PE), 10 de maio de 2012.
Assunto: Normas para viagens a eventos
Esse Memorando Circular tem o objetivo de esclarecer eventuais duvidas que possam surgir a
respeito da participação de docentes, colaboradores e estudantes em eventos nacionais de
reconhecida qualidade científica, com apresentação de trabalho e com aporte financeiro
proveniente dos recursos do Centro de Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga
(CEMAFAUNA).
Reconhecemos como importante a participação de todos os envolvidos nas atividades do
CEMAFAUNA-Caatinga em eventos de divulgação científica, visto que tais participações promovem
o desenvolvimento das diversas áreas do conhecimento e proporcionam visibilidade da produção
científica, tecnológica e cultural do grupo.
Diante do exposto, informamos que as regras seguidas pelo grupo de estudos desde sua
criação em 2008 são as seguintes:
•

Receberão apoio, para a participação em eventos científicos, docentes, colaboradores
e estudantes que participem efetivamente das atividades do CEMAFAUNA;

•

O apoio citado no item acima refere-se a: hospedagem tipo pensão completa e
transporte em veículo do CEMAFAUNA quando o evento ocorrer num raio de até
1000km de Petrolina.

•

Somente para os docentes o apoio poderá ser com diárias e/ou passagens aéreas.

•

Não serão pagas as taxas referentes as inscrições.

•

Só obterá o referido apoio aqueles que tiverem trabalhos aprovados para serem
apresentados, ainda que na condição de coautor.

•

É necessária a apresentação do trabalho aprovado e da copia do documento que
comprove a aprovação, bem como uma folha de divulgação do evento.

•

O solicitante não deve estar inadimplente com relação aos relatórios de participação de
eventos anteriores.

•

Cada docente ou colaborador poderá solicitar apenas 1 (uma) solicitação por ano.

•

Cada estudante poderá solicitar até 2 (duas) solicitações por ano.
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Aproveitamos para relembrar que, todas as publicações (artigos, resumos ou similares)
produzidas com informações coletadas das atividades de campo nas áreas do PISF ou
desenvolvidas no CEMAFAUNA devem ter aprovação prévia da Coordenação do Centro e/ou do
Ministério da Integração Nacional.
Respeitosamente,

PATRICIA AVELLO NICOLA-PEREIRA
Coordenação do Centro de Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga

