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ORIENTAÇÕES PARA USO DO PROAP 

Estas orientações visam padronizar os procedimentos de solicitação/requisição de 

despesas previstas na Portaria Capes sobre o PROGRAMA DE APOIO Á PÓS-

GRADUAÇÃO (PROAP) nº 156, de 28 de novembro de 2014. Esta agência recomenda 

às Coordenações que planejem o uso do PROAP, com base em decisão colegiada, 

para que o uso dos recursos se dê de maneira transparente e participativa. A previsão 

de utilização do montante anual do PROAP deverá, então, ser comunicada à PRPGP, 

que é responsável por avaliar a pertinência e solicitar a execução.  

Procedimentos para encaminhar requisição: 

Definidos os itens e rubricas nos quais serão usados os recursos do PROAP, os 
docentes e discentes do PPG poderão encaminhar à Coordenação do PPGSP a 
utilização dos recursos, seguindo os seguintes passos: 

1. Verifique na planilha de acompanhamento compartilhada entre os docentes do 
Curso qual o valor disponível para uso conforme deliberação do Colegiado, e 
leia as informações adicionais sobre as normas para uso de verba do PROAP. 

2. Solicite à Coordenação do PPGSP a utilização do financiamento, 
encaminhando, via e-mail (saudepublicauepb@gmail.com), solicitação com 
requisição devidamente assinada em arquivo pdf, fazendo referência à “VERBA 
PROAP”. 

3. A Coordenação fará a avaliação do pedido, com base nas decisões do 
Colegiado do Curso e normas da CAPES, verificando também os valores de 
rateio no âmbito do Programa. 

4. A secretaria fará a abertura de processo pelo sistema SISADMIN após anuência 
da Coordenação; mantendo, na pasta compartilhada, os requerimentos originais 
em pdf e atualizando a planilha de acompanhamento. 

5. Os dados para acompanhamento do processo são enviados por e-mail para os 
interessados (número do processo e chave de acesso). 

6. O processo é analisado pela assessoria da PRPGP, sendo elaborado um 
parecer para fins de seguimento do processo junto à PROAD e PROFIN.  

7. A PROFIN faz o empenho dos valores que são diretamente às empresas (no 
caso de pedidos antecipados), ou aos interessados no caso de ressarcimento 
ou diárias. O acompanhamento do andamento do processo deve ser feito pelo 
interessado por meio da consulta de processos no site da UEPB. 

8. O encaminhamento da prestação de contas e relatório de atividades, no caso de 
uso de verba de diárias e para participação em eventos, deve ser feito até 30 
dias após a atividade por meio de e-mail em arquivo pdf.  

É de responsabilidade da Secretaria do Programa de Pós-Graduação elaborar planilha 
de acompanhamento de recursos pagos com o PROAP, tendo como mecanismo 
indispensável para a apreciação da existência de disponibilidade para o atendimento 
das demandas sucessivas ao longo do tempo. 

Informações adicionais sobre o uso da verba PROAP e Modelos de requerimento, 
prestação de contas e relatório de atividades estão disponíveis AQUI. 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O USO DA VERBA PROAP. 

Elegibilidade 

Somente poderão utilizar recursos do PROAP docentes e discentes de pós-graduação 

vinculados aos PPGs stricto sensu acadêmicos. Os discentes beneficiários de apoio 

não podem estar com matricula trancada e dissertação defendida. Os docentes não 

deverão estar afastados integralmente. 

 

Itens financiáveis 

O PROAP se destina a financiar atividades de custeio, indispensáveis ao funcionamento 

da pós-graduação. Seguem alguns exemplos de itens de custeio financiáveis: 

 Manutenção de equipamento; 

 Manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa; 

 Serviços e taxas relacionadas à importação; 

 Participação em cursos e treinamentos em técnicas de laboratório e utilização 

de equipamentos; 

 Produção, revisão, tradução, editoração, confecção e publicação de conteúdos 

cientifico-acadêmicos e de divulgação das atividades desenvolvidas no âmbito 

dos PPGs; 

 Manutenção do acervo de periódicos, desde que não contemplados no Portal de 

Periódicos da CAPES; 

 Apoio à realização de eventos cientifico-acadêmicos no país; 

 Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades cientifica- 

acadêmicas no país e no exterior; 

 Participação de convidados externos em atividades cientifica-acadêmicas no 

país; 

 Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades de 

intercâmbio e parcerias entre PPGs e instituições formalmente associadas; 

 Participação de alunos em cursos ou disciplinas em outro PPG, desde que 

estejam relacionados às suas dissertações e teses; e 

 Aquisição e manutenção de tecnologias em informática e da informação 

caracterizadas como custeio. 

 

Não serão permitidos, em nenhuma hipótese, o financiamento dos seguintes itens: 

 Pagamentos de pró-labore, consultoria, gratificação, assistência técnica ou 

qualquer outro tipo de remuneração para professores visitantes, ou não 

visitantes, ministrarem cursos, seminários ou aulas, apresentarem trabalhos, 

participarem de bancas examinadoras ou de trabalhos de campo com recursos 

deste programa; 

 Pagamentos de serviços de terceiros – pessoa física – para cobrir despesas que 

caracterizem contratos de longa duração, vínculo empregatício; e 

 Aquisição de material permanente (itens de capital), incluindo licença vitalícia de 

software e/ou respectiva atualização. 
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Material de Consumo 

Todo procedimento para aquisição de material de consumo via PROAP se dará através 

da lei 8.666/93, lei de licitações e contratos. Assim, deverá ser providenciado três 

orçamentos e as compras ocorrerão alternativamente por: dispensa de licitação, 

inexigibilidade, pregão eletrônico e registro de preço, de acordo com os procedimentos 

divulgados pela PROAD e PROFIN.  

 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

No caso de serviços de manutenção de equipamentos, exige-se que este seja um bem 

patrimoniado pela UEPB.  

No caso de contratação de serviço fornecido por única empresa, o processo se dará por 

inexigibilidade de licitação e será necessária apresentação de declaração de 

exclusividade pela empresa e anexada ao processo pelo solicitante. 

Nos casos de ressarcimento de combustíveis, passagens rodoviárias, tradução (no 

exterior) e inscrição em evento (no exterior) deve seguir a rotina definida pela PROFIN 

através do preenchimento dos respectivos formulários e cumprimento de seus 

procedimentos.  

 

Diárias 

O solicitante deverá encaminhar requerimento, por e-mail, em pdf com assinatura, para 

o PPGSP. O solicitante deverá descrever, minuciosamente, as informações necessárias 

em cada campo, bem como anexar os documentos comprobatórios da viagem ao 

processo.  

- Não são autorizados pedidos cadastrados em data posterior à do início do evento. 

- Professores em férias e com afastamento integral não poderão receber diárias.  

- É necessário justificar diárias em finais de semana e feriados.  

 

Passagens e Despesas com locomoção 

A aquisição de passagens aéreas para servidores serão adquiridas exclusivamente pela 

PROAD de acordo com os prazos e procedimentos previstos na legislação. 

O pedido de passagem deverá ser feito com antecedência mínima de 60 dias, via 

formulário próprio.  

Prestação de contas: O docente ou discente deverá apresentar na secretaria do 

respectivo programa, dentro do prazo de 07 (sete) dias após o evento, as vias originais 

das passagens ou cartão de embarque e documento que comprove a participação no 

evento. 

 

Auxílio Financeiro ao Estudante 

O auxílio financeiro ao estudante destina-se ao pagamento de despesas ao estudante 

antes da realização do evento. De acordo com a Portaria Capes PROAP 156, art.6º, 
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item II, são despesas compreendidas dentro do auxílio financeiro ao estudante: 

 participação em cursos e treinamentos em técnicas de laboratório e utilização de 

equipamentos; 

 participação de(...) e alunos em atividades e científico acadêmicos no país e no 

exterior; 

 participação de (...) alunos em atividades de intercambio e parcerias entre PPGs 

e instituições formalmente associados; e 

 participação de alunos em cursos ou disciplinas em outro PPG, desde que 

estejam relacionados às suas dissertações e teses. 

OBS.: O PEDIDO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DEVERÁ SER 

SOLICITADO VIA FORMULÁRIO (AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE VIA 

PROAP) E ENCAMINHADO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS ANTES 

DO EVENTO. NÃO SERÃO ACEITOS PEDIDOS DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO 

ESTUDANTE DEPOIS DO EVENTO. 

Todas as solicitações deverão vir com assinaturas originais, tanto do aluno quanto 

do orientador e coordenador de programa.  

 

Prestação de contas auxílio financeiro ao estudante 

Após a realização do evento, o aluno deverá apresentar à secretaria do curso no prazo 

de 07 (sete) dias, os seguintes documentos que comprovem a participação no evento: 

 Cópias dos Certificados de Participação e/ou de Apresentação de trabalho, que 

deverão estar em nome do beneficiário quando for o caso; 

 Recibo/Comprovante de pagamento de taxa(s) relacionadas ao evento. (Caso 

tenha solicitado auxílio para este fim); e 

 Qualquer documento que comprove a presença na cidade na data de realização 

do evento. Exemplos: passagens, recibo de hospedagem etc. (em nome do 

beneficiário). 

O aluno que não apresentar documentação de comprovação de participação no evento, 

dentro do prazo, deverá efetuar a devolução do valor integral do valor recebido.  
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Prestação de Contas Auxílio Financeiro a Estudante via PROAP 

Campina Grande,       /  /   

Prezado (a) Coordenador (a), 

 

Encaminho prestação de contas para efeito de comprovação das despesas 

de Auxílio Financeiro Estudante via PROAP concedido em nome do aluno 

(a): _________________________________________________________________ 

 

Valor concedido: 

R$  (  ) 

Compõem esta prestação de contas: 

( ) Relatório de Viagem 

( ) Certificado de Participação 

( ) Bilhetes de passagens (aéreas/terrestres) 

( ) Recibo taxa de inscrição 

( ) Outras despesas com nota fiscal (Alimentação, hospedagem e 

deslocamento etc) 

( ) GRU – devolução de recursos, se houver  

 

Assinatura do Estudante: ____________________________________ 

Protocolo de recebimento da secretaria: 

Assinatura do secretario(a):   
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Prestação de Contas Auxílio Financeiro a Estudante via PROAP 

Relatório de viagem – auxílio financeiro a estudante 

 

 

Curso de Pós-Graduação:   
 

Aluno(a):   
 

Contato telefone ou email:______________________________________ 

  

Evento: 
 

 

Período da Viagem: 
 

  /  / a  /  /   
 

 

 

 
 

Atividades desenvolvidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Assinatura do aluno (a) 

 

 

 


