
 

 

 

 

 

Perguntas recebidas no canal de comunicação do Bolsas FUNBIO –
Conservando o Futuro 

 

10/06/2019 

 

1. O projeto de pesquisa pode conter imagens? 

RESPOSTA: Sim, o projeto de pesquisa pode conter imagens, desde que siga as 
orientações descritas no Roteiro Básico do Projeto, localizado na seção 8.6, alínea e. 

 

2. Estudantes estrangeiros, com visto permanente no Brasil por casamento, podem 
participar da chamada 2/2019 do Programa Bolsas Funbio – Conservando o Futuro? 

RESPOSTA: Devido à limitação da quantidade de bolsas, um dos critérios adotados na 
chamada 02/2019 do programa Bolsas Funbio – Conservando o Futuro é que o 
estudante precisa ser brasileiro ou naturalizado, ou seja, visto permanente não o torna 
apto a participar do programa. 

 

3. O projeto que tem por objetivo estudar a taxa de consumo de carcaças de peixes por 
aves necrófagas e como ela é afetada pela presença humana através da urbanização, se 
enquadra nos eixos de pesquisa relacionados na chamada 02/2019 do programa Bolsas 
Funbio – Conservando o Futuro? 

RESPOSTA: Este tema não se enquadra em nenhum dos quatro eixos de pesquisa, 
abrangidos pela chamada 02/2019 do programa Bolsas Funbio – Conservando o Futuro. 

 

18/06/2019 

 

4. O meu projeto será realizado em comunidades indígenas e pretendo incluir em minha 

proposta a realização de um evento ao final das atividades, reunindo todas as 

comunidades participantes e outras não participantes como forma de sensibilização e 

compartilhamento de experiências. Pode incluir no orçamento proposto os gastos para 



realização desse evento, como transporte, alimentação e confecção de camisetas ou 

brindes como forma de divulgação? 

RESPOSTA: Gastos para a realização do evento, como transporte e alimentação, será 

considerável um gasto elegível, mas confecção de camisetas ou outros brindes não 

poderão ser considerados no orçamento do projeto para o programa Bolsas Funbio – 

Conservando o Futuro. 

 

5. Meu projeto de dissertação tratará da mortalidade não predatória e da produção 

secundária de micro crustáceos planctônicos em reservatórios, com o objetivo de inferir 

como o grau de eutrofização destes ecossistemas pode influenciar na dinâmica de tais 

comunidades ecológicas. Esse projeto se enquadra em algum dos eixos temáticos da 

chamada 02/2019 do programa Bolsas Funbio – Conservando o Futuro. 

RESPOSTA: Infelizmente este tema não se enquadra nos eixos temáticos dispostos pela 

chamada 02/2019 do programa Bolsas Funbio – Conservando o Futuro. 

 

6. Gasto com remuneração para ajudante de laboratório, para análises de solo, poderá 

ser um gasto elegível? 

RESPOSTA: Não será considerável elegível o pagamento em forma de remuneração para 

auxiliar de laboratório.  

 

7. Como proceder em caso de programa de pós-graduação novo, ou seja, ainda não 

existe uma avaliação da Capes? 

RESPOSTA: Um dos pré-requisitos para o candidato ser apto a concorrer ao programa 

Bolsas Funbio – Conservando o Futuro é a avaliação do curso pela Capes, alunos de 

cursos que não possuem avaliação da Capes não estão aptos a participar do programa. 

 


