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EDITAL Nº 01/2017 AUXÍLIO FINANCEIRO 
PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: LATIN-

AMERICAN WORKSHOP ON COMPUTATIONAL 
NEUROSCIENCE (LAWCN 2017) 

 

Este edital dispõe sobre as normas para solicitação, concessão e utilização de Auxílio Financeiro para 

participação no LAWCN 2017 (http://inf.ufrgs.br/lawcn/), o qual vai acontecer na cidade de Porto 

Alegre - Brasil, nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2017.  Os recursos dispostos neste edital foram 

disponibilizados pela International Brain Research Organization (IBRO). 

 

1 – DO PÚBLICO ALVO 
 

O auxílio financeiro será concedido a estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação em áreas 

relacionadas a Neurociências Computacionais e precisaram de apoio econômico para participar no 

LAWCN. Este auxílio poderá ser concedido total ou parcialmente, observada a disponibilidade de 

recursos orçamentários para esta finalidade. 

 

2 – DO PRAZO PARA SOLICITAÇÃO 
 

As solicitações de auxílio serão aceitas somente até o dia 15/11/2017 (Horário brasileiro). Em função 

disto, os resultados vão ser publicados no dia 17/11/2017 via correio eletrônico.  

 

3 – DA SOLICITAÇÃO 
 

Para efetivar a solicitação de Auxílio Financeiro, os estudantes deverá encaminhar uma mensagem para 

jarsalas@inf.ufrgs.br com assunto Auxílio LAWCN_Nome do Estudante e com as seguintes informações e 

documentação: 

- Condição de participação: Autor ou Assistente 

- Curso (especificar se é estudante de  pós ou graduação) e universidade. 

- Currículo  

- Carta de motivação (não mais de uma folha)  

-  01 Carta de referência 

 

 

 

4 – DA SELEÇÃO 
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O comitê organizador vai avaliar os estudantes baseados na documentação subministrada, dentro das 

quais vai dar atenção ao curso e currículo, os quais devem ter relação com a área do Workshop.  

Postulantes com documentação incompleta não vão ser tidos em conta dentro do processo de seleção. 

 

5 – VALORES 
 

Os recursos disponíveis neste edital para o Auxílio Financeiro são de R$ 6000,00,  os quais vão ser 

dispostos como segue: 

a) Estudantes fora do Brasil: R$ 800,00 

b) Estudantes do Brasil: R$ 400,00 

Serão oferecidos cinco Auxílios Financeiros para cada uma das categorias expostas.  

 

6 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Eventuais interessados não necessitam estar inscritos no momento de aplicar para a obtenção do auxílio. 

Porém, o valor só será pago se estiverem regularmente inscritos no evento. Os estudantes que ainda não 

estiveram inscritos podem fazê-lo na modalidade de grupos, os preços e datas podem ser visualizados 

em http://inf.ufrgs.br/lawcn/registration.php?q=pt_BR    

Os recursos vão ser disponibilizados para os estudantes no primeiro dia do evento, via Transferência 

Bancária, preferivelmente no Banco do Brasil.  Para estudantes estrangeiros, valor será entregue em 

dinheiro. 

Para informações adicionais ou dúvidas podem entrar em contato: jarsalas@inf.ufrgs.br 

For English information, please send an email to jarsalas@inf.ufrgs.br.  

 

 

Porto Alegre, 27 de outubro de 2017. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Dante Augusto Couto Barone 

Conference Chair 

barone@inf.ufrgs.br 

Instituto de Informática, Rua Bento Gonçalves, 9500 

Prédio 43412 (Bloco 4) Câmpus do Vale 

Porto Alegre, RS, CEP 91501-970 
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