
UNIVERSIDADE DE BRASfLIA
GABINETE DO REITOR

o REITOR DA UNIVERSIDADE DE BRASíLIA, PRESIDENTE DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, ouvido o re
ferido Órgão Colegiado, em sua 125ª reunião, (extraordinária), realI
zada em 29.04.91.

1. Os recursos para passagens, diárias, hospedagem e
pro-labore, disponiveis em 1991, destinam-se a propiciar a profess~
res, técnicos e alunos:

a) participação em congressos;
b) viagens requeridas para elaboração e execução de

projetos de pesquisa desenvolvidos em cooperação com universidades e
instituições cientificas, artisticas e culturais nacionais;

c) viagens requeridas por atividades de ensino e ex
tensão das Unidades Acadêmicas;

d ) consti tuição de bancas examinadoras de qualquer
natureza, com professores de outras instituições;

e) aulas magnas, conferências e eventos similares.- ~2. As solicitaçoes de recursos para outras finalida
des, que não as mencionadas no item anterior, serão examinadas caso
a caso, nos termos do item 7.

3. Os recursos para participação em congressos serão
concedidos, prioritariamente, para:

a) o principal evento do dominio de conhecimento do
solicitante;

b) apresentação de trabalhos;
c) membro de comitê organizador, palestrante e deba

tedor;
d) membros de grupos e linhas emergentes.
4. Os recursos de que trata esta resolução serão alo

cados às Unidades Acadêmicas, considerando o plano de aplicação ela
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borado pelas Unidades.
5. O plano de aplicação deverá indicar:
a) natureza da atividade (congresso, projeto de pe~

quisa, et.c):
b) professores, técnicos e alunos envolvidos;
c) percurso de viagem;
d) tipo de passagem (aérea ou terrestre);
e) datas de inicio e término de viagem;
f) prioridade em nivel da Unidade Acadêmica;
g) comprovante de solicitação idêntica às institui

ções de fomento à pesquisa c í ent Í f'Lc a , atividades artisticas e cul
turais.

6. A aprovação final dos recursos solicitados fica
rá condicionada à impossibilidade de obtê-los das institu~ões de fo
mentos referidas no item anterior.

7. Os recursos alocados às Unidades Acadêmicas serão
administrados por seu Diretor, ouvido o Conselho Departamental.

Br-a s Í Lt a ,3 O de abril de 1991.
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ANTONIO IBANEZ RUIZ

Reitor

cc: GRE-VRT-DECANOS-INSTITUTOS/FACULDADES/DEPART~lliNTOS-SOC-DOF-CON-ACS-SCA.


