
Orientação gerais para uso dos recursos custeio PROEX/CAPES 
 

Os recursos do PROEX serão utilizados segundo a Portaria 034 de 30 de maio 
de 2006, Portaria 059 de 14 de maio de 2013, Portaria 227 de 27 de novembro de 
2017, e para prestação de contas Portaria  59 de 14 de maio de 2013 e seus anexos, 
além das demais portarias e decretos citados abaixo. Os recursos de custeio do 
PROEX destinam-se ao apoio das atividades científico-acadêmicas relacionadas à 
titulação de mestres e doutores e ao estágio pós-doutoral. Todos os pedidos de 
recursos PROEX deverão ser aprovados pela comissão de gestão (CG). Do montante 
de recurso do PROEX uma quantia semelhante aquela historicamente recebida 
(PROAP) será distribuída entre os docentes, o restante será destinada ao planejamento 
estratégico do PPGFs durante o quadriênio. 
 
1. Itens financiáveis  
 
As solicitações de financiamento serão avaliadas pela CG/PROEX considerando os 
recursos disponíveis, podendo ser atendidas integralmente ou parcialmente, quando 
aprovadas. Não serão pagas ou reembolsadas despesas que não estejam previamente 
autorizadas pela CG/PROEX. Caso a prestação de contas não seja realizada no prazo 
estipulado, os recursos para o solicitante e orientador ficarão bloqueados até o total 
atendimento das pendências. 
 
 1.1. Participação de professores convidados em bancas examinadoras de dissertações, 
teses e exames de qualificação  
 
Despesas de passagens e auxílio diário (com valores máximos estabelecidos conforme 
legislação em vigor) para os professores convidados a participar de bancas 
examinadoras de dissertações, teses e exames de qualificação. Estas despesas têm 
caráter de auxílio, e não indenizatório, tendo como objetivo facilitar a vinda de 
professores convidados que irão contribuir para com a qualidade das bancas 
examinadoras.  
 
Os seguintes itens de auxílio podem ser solicitados:  
  
I. Auxílio diário (inclui hospedagem, alimentação e deslocamento) (valor em Anexo) 
 
II. Passagens  

- Terrestre (Passagens de Ônibus) 
- Aérea* ( Passagens Aéreas) 
- _______________________________ 

* Para passagem aérea: classe econômica, apresentar 3 (três) orçamentos/pesquisas de preço dos valores 
das passagens. Decreto Nº 8.241/2014  

	
1.2. Participação de alunos, docentes e bolsistas CAPES/PNPD em eventos científicos  
 
Poderão ser financiadas despesas de taxa de inscrição, passagens e auxílio diário em 
eventos científicos de curta duração para docentes, alunos e bolsistas CAPES/PNPD. 
Não necessariamente os três itens precisam ser utilizados no mesmo evento. No caso 
de alunos e bolsistas CAPES/PNPD, a cobertura de despesas será exclusiva para 
os que comprovarem apresentação/publicação de trabalhos no evento. 
 



Para a obtenção do recurso o aluno deve estar em dia com as suas obrigações frente 
ao regimento do PPGFs.  
 
 1.3. Publicação de artigos científicos no país e no exterior 
 
Poderão ser financiadas despesas de taxa de publicação em periódicos para docentes, 
com saldo disponível para esta finalidade. A cobertura de despesas será exclusiva para 
publicações qualificadas A1 e A2, ou FI > ou = 3.   
 
Os trabalhos apresentados em eventos e artigos publicados em periódicos devem 
sempre fazer menção explícita ao apoio da CAPES, por exemplo, “Este trabalho 
recebeu o apoio financeiro parcial da CAPES - Brasil” ou “This work has been 
partially supported by the Brazilian agency CAPES”, conforme apropriado. No caso 
de apresentações de pôster e/ou orais incluir o logo da CAPES em local de destaque. 
 
1.4. Materiais de consumo para manutenção de laboratórios 
 
Poderão ser financiados materiais e serviços destinados a manutenção das atividades 
da coordenação e despesas de custeio destinadas ao desenvolvimento das atividades 
de pesquisas.  
 
1.5. Outros itens  
 
A CG/PROEX pode decidir por financiar outros itens não aqui previstos, quando 
julgar necessário, desde que estes sejam solicitados, onde deve-se apresentar 
justificativa e se enquadrar nos itens financiáveis do regulamento do PROEX 
(Capítulo VI da Portaria CAPES no 34, de 30 de maio de 2006).  
 
Para a prestação de contas de qualquer solicitação os documentos de tamanho 
pequeno deverão ser colados em folhas de papel tamanho A4 ou carta separadas por 
tipo, ou seja, passagem aérea, passagem terrestre, taxa de inscrição e auxilio diário 
(recibos referentes a estadia, alimentação e transporte local)  
 
2. Procedimento para solicitação do financiamento  
 
2.1. Solicitação de auxílio diário e passagens para professores convidados (bancas 
examinadoras). 
 
O formulário I (orçamentário) deve ser preenchido pelo solicitante e entregue a 
CG/PROEX 30 dias antes da defesa. Nesta solicitação deve-se apresentar uma breve 
justificativa (campo específico) do convite do membro externo. Neste também deve-
se informar o local de origem, e o trajeto de deslocamento (aeroportos/rodoviárias) e a 
previsão de data de ida e volta. 
 
2.1.1 - Auxílio diário: Este será pago através de cheque nominal ao professor 
convidado no dia da banca, após a assinatura de recibo (Modelo A da CAPES). Se 
haver pernoite em hotel, a nota fiscal deverá ser entregue para prestação de contas. 
A nota fiscal pode ser em nome do professor convidado. Outros comprovantes como 
recibos referentes a estadia, alimentação e transporte local. São aceitos notas fiscais, 
recibos e cupons fiscais. Não são aceitos comprovantes de pagamento com cartões de 



débito e crédito. 
 
2.1.2 – Passagens Aéreas: As passagens aéreas serão adquiridas diretamente pelo 
PPGFs. Segundo Decreto Nº 8.241/2014 todas as compras com recursos públicos 
devem passar pela avaliação da economicidade, com a pesquisa de preço praticado.  
 
O professor interessado deverá fornecer, no prazo acima estipulado todos os seguintes 
dados/documentos:  
 
I) Informações pessoais do convidado (nome completo, data de nascimento, CPF e 
RG) 
 
II) Os locais, horários e datas da viagem de ida e volta (previstos) 
 
III) Anexo I (preenchido e assinado), juntamente com três orçamentos em agências 
de turismo, sempre em classe econômica, nos dias e horários programados, 
respeitando a economicidade da compra. Visando a boa aplicação dos recursos 
públicos o professor interessado deverá também verificar a coerência dos valores 
praticados pelas agências com os valores obtidos via internet diretamente no site das 
companhias aéreas e entregar juntamente com os orçamentos acima um arquivo/print 
da tela do computador. Todos os orçamentos podem ser enviados em arquivo 
único para (moises.zotti@ufpel.edu.br), ou impressos. 
 

Os orçamentos deverão ser em nome de:  
- "Fundação CAPES/PROEX/Moisés João Zotti"  
- CPF: 960.041.850-00  
- Endereço: UFPel, Campus Universitário do Capão do Leão, Faculdade de   

Agronomia Eliseu Maciel, Departamento de Fitossanidade, Caixa-
postal: 354, CEP: 96010-900, Pelotas, RS 

 
Após a entrega de todos documentos necessários, o professor interessado poderá 
pegar o cheque com a CG/PROEX para efetuar o pagamento.  
 
Os cheques serão emitidos em nome da empresa, após a apresentação da nota 
fiscal, e deverá conter o carimbo "Recebemos", datado e assinado. 
 
A nota fiscal deverá conter exatamente o mesmo valor discriminado no 
orçamento apresentado, ou boleto, e deverá ser emitida em nome de: 
 

- "Fundação CAPES/PROEX/Moisés João Zotti"  
- CPF: 960.041.850-00  
- Endereço: UFPel, Campus Universitário do Capão do Leão, Faculdade de   

Agronomia Eliseu Maciel, Departamento de Fitossanidade, Caixa-
postal: 354, CEP: 96010-900, Pelotas, RS 

  
Para a prestação de contas, o comprovante de pagamento (recibo pagamento boleto, 
quando for o caso) e os cartões de embarque são necessários. Caso os cartões de 
embarque de ida e volta (2a via) não sejam entregues no dia da banca, estes devem ser 
entregues na secretaria do PPGFs ou enviados por carta registrada ou sedex até 15 
dias após a defesa. Recomenda-se também digitalizar e enviar cópia para o endereço 



eletrônico (moises.zotti@ufpel.edu.br), juntamente o código de rastreamento dos 
originais. 
 
Endereço para envio dos cartões de embarque:  

Destinatário: Programa de Pós-graduação em Fitossanidade 
Endereço: UFPel, Campus Universitário do Capão do Leão, Faculdade de   
Agronomia Eliseu Maciel, Departamento de Fitossanidade, Caixa-postal: 354, 
CEP: 96010-900, Pelotas, RS 

 
2.1.3 Passagens terrestres – Passagens terrestres em classe normal (não executivo). 
Estas serão pagas por ressarcimento após apresentados os bilhetes de embarque 
originais, com o valor de cada trecho (ou nota fiscal da compra) e assinatura de recibo 
(Modelo A da CAPES). O professor do PPGFs interessado deverá acertar 15 dias 
antes da defesa o pagamento com a CG/PROEX mediante apresentação do 
orçamentário.  
 
Endereço para envio dos bilhetes de embarque:  

Destinatário: Programa de Pós-graduação em Fitossanidade 
Endereço: UFPel, Campus Universitário do Capão do Leão, Faculdade de   
Agronomia Eliseu Maciel, Departamento de Fitossanidade, Caixa-postal: 354, 
CEP: 96010-900, Pelotas, RS 
 

A falta de qualquer um dos documentos acima listados comprometerá a prestação de 
contas, impossibilitando novas solicitações. 

 
2.2. Solicitação de auxílio diário e passagens para docentes e alunos em eventos  
 
O formulário I (orçamentário) deve ser encaminhado 30 dias antes da data do 
evento/viagem, a fim de ser avaliado pela CG/PROEX. Nesta solicitação deve-se 
apresentar uma breve justificativa da participação do interessado no evento.  
 
2.2.1. Auxílio diário: Estes serão pagos através de cheque nominal até o último dia 
útil antes da viagem para o evento, após a assinatura de recibo (Modelo A da 
CAPES), que deve ser retirado pelo docente ou aluno na secretária do PPGFs ou com 
a CG/PROEX. Para a prestação de contas, se haver pernoite em hotel, a nota fiscal 
deverá ser entregue para prestação de contas. A nota fiscal pode ser em nome do 
professor ou aluno. Outros comprovantes como recibos referentes a estadia, 
alimentação e transporte local. São aceitos notas fiscais, recibos e cupons fiscais. Não 
são aceitos comprovantes de pagamento com cartões de débito e crédito. 
 
2.2.2. Passagens aéreas – Estas serão compradas pelo PPGFs ou pagas por 
ressarcimento, após aprovação pela CG/PROEX. Segundo Decreto Nº 8.241/2014 
todas as compras com recursos públicos devem passar pela avaliação da 
economicidade, com a pesquisa de preço praticado.  
 
No caso de preferência pela compra pelo PPGFs, o professor ou aluno interessado 
deverá fornecer, no prazo acima estipulado os seguintes dados/documentos:  
 
I) Informações pessoais (nome completo, data de nascimento, CPF e RG) 
 



II) Os horários e datas da viagem de ida e volta (previstos) 
 
III) Folder do evento 
 
III) Anexo I, juntamente com pelo três orçamentos em agências de turismo, sempre 
em classe econômica, nos dias e horários programados, respeitando a economicidade 
da compra. Visando a boa aplicação dos recursos públicos o professor interessado 
deverá também verificar a coerência dos valores praticados pelas agências com os 
valores obtidos via internet diretamente no site das companhias aéreas e entregar 
juntamente com os orçamentos acima um arquivo/print da tela do computador.  
 
IV) Copia do trabalho a ser apresentado ou carta convite para palestra  
 

Os orçamentos deverão ser em nome de:  
 
- "Fundação CAPES/PROEX/Moisés João Zotti"  
- CPF: 960.041.850-00  
- Endereço: UFPel, Campus Universitário do Capão do Leão, Faculdade de   

Agronomia Eliseu Maciel, Departamento de Fitossanidade, Caixa-
postal: 354, CEP: 96010-900, Pelotas, RS 

 
Os cheques serão emitidos em nome da empresa após a apresentação da nota 
fiscal. A nota fiscal deverá conter exatamente o mesmo valor discriminado no 
orçamento apresentado, ou boleto, e deverá conter o carimbo "Recebemos", datado 
e assinado. 
 
A nota fiscal deverá ser emitida em nome de: 
 

- "Fundação CAPES/PROEX/Moisés João Zotti"  
- CPF: 960.041.850-00  
- Endereço: UFPel, Campus Universitário do Capão do Leão, Faculdade de   

Agronomia Eliseu Maciel, Departamento de Fitossanidade, Caixa-
postal: 354, CEP: 96010-900, Pelotas, RS 

 
 
Para a prestação de contas são necessários:  
 
- O comprovante de pagamento (recibo pagamento boleto, quando for o caso). 

 
 - Os cartões de embarque (ida e volta). Os cartões de embarque de ida e volta 
deverão ser entregues na secretaria do PPGFs ou para a CG/PROEX até 5 dias após o 
término do evento.  
 
- Certificado de apresentação/participação pôster/palestra  
 
Caso o professor ou aluno desejem comprar a suas passagem aéreas e solicitar 
ressarcimento posterior, deverão seguir o seguinte procedimento: 
 
No caso do professor ou aluno realizar a compra com cartão de crédito, a compra 
não poderá ser parcelada. 



 
Antes da compra, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos:  
 
       - Formulário I - orçamentário 
 

- Anexo I, justamente com três pesquisas de preços, visando demonstrar que 
o preço pago era o preço praticado. Estas pesquisas podem ser feitas na 
internet no site das companhias aéreas e enviadas em arquivo único e em 
formato PDF para o e-mail (moises.zotti@ufpel.edu.br) e também anexadas 
(cópias físicas) junto ao pedido inicial  
 

- Anexar o folder do evento  
 

- Copia do trabalho a ser apresentado ou carta convite para palestra 
 
Para a prestação de contas, e posterior ressarcimento o professor ou aluno deve: 
 
I) Apresentar o recibo de compra ou nota fiscal (quando for o caso) 
 
II) Apresentar a fatura do cartão de crédito/débito com o valor da passagem 
discriminado e coerente com o valor do recibo, no caso de pagamento com cartão de 
crédito 
 
III) Entregar os cartões de embarque originais ida e volta. 
 
IV) Certificado de apresentação/participação pôster/palestra 
 
V) Assinatura do recibo (Modelo A da CAPES) 
 
A falta de QUALQUER um dos documentos acima listados comprometerá a 
prestação de contas, impossibilitando o ressarcimento da passagem. Após a 
aprovação dos documentos solicitados, o pagamento será feito com cheque 
nominal. 
 
2.2.3. Passagens terrestres – Passagens terrestres em classe normal (não executivo). 
Estas serão pagas por ressarcimento após apresentados os bilhetes de embarque 
originais, com o valor de cada trecho (ou nota fiscal da compra) e assinatura de recibo 
(Modelo A da CAPES) e a entrega do certificado de participação/apresentação. 
 
2.3 Solicitação de pagamento de taxas de inscrição  
 
No caso de taxas de inscrição em eventos científicos para alunos e docentes, o 
formulário I (orçamentário) deve ser encaminhado a fim de ser avaliado pela 
CG/PROEX.  
 
As taxas de inscrição serão pagas por ressarcimento após a prestação de contas. Para a 
taxa de inscrição, o programa irá financiar apenas o valor com desconto na inscrição 
(1º lote/período para pagamento). Após o primeiro lote apenas mediante a 
justificativa. 
 



Os seguintes documentos deverão ser anexados ao formulário I :  
 
- Cópia do trabalho a ser apresentado (completo) 
- Carta/certificado de aceite final do trabalho, quando for o caso 
- Comprovante do valor da inscrição (orçamento, ou cópia do boleto, ou print screen 
do site) 
 
A nota fiscal deve ser solicitada a organização do evento pelo interessado e emitida 
em nome de "Fundação CAPES/PROEX/Moisés João Zotti ", CPF: 960.041.850-
00, RG: 1062965452 SSP/RS, e deverá conter o carimbo "Recebemos", datado e 
assinado.  
 
É necessário apresentar documentação abaixo para prestação de contas até 7 dias 
após o evento. 
I) Nota fiscal do pagamento 
II) Certificado de participação/apresentação 
III) Assinatura do Modelo A da CAPES 
 
 
2.4. Solicitação de pagamento de publicações no país e no exterior 
 
As taxas de publicação serão pagas por ressarcimento após a prestação de contas. 
  
A nota fiscal/invoice deve ser solicitada a editora do periódico pelo interessado e 
emitida em nome de:   
 
"Fundação CAPES/PROEX/Moisés João Zotti "  
CPF: 960.041.850-00  
RG: 1062965452 SSP/RS 
 
Os seguintes documentos são necessários: 

- Formulário I (orçamentário) 
- Carta de aceitação do artigo 
- Documento contendo a quantia que foi paga (boleto/invoice) 
- Primeira página do artigo submetido 
- Página do artigo fazendo menção explicita ao apoio CAPES 
- No casso de revistas internacionais em que o cartão de credito é a opção (não pode 
ser parcelado), o professor deverá entregar a fatura do cartão demonstrando o 
pagamento do boleto/invoice 
- Assinatura recibo Modelo A da CAPES 
 

 
2.5. Materiais de consumo e serviços para manutenção de laboratórios 
 
O Formulário I (orçamentário) e o Anexo I, juntamente com pelo menos três 
orçamentos, deve ser encaminhada a CG/PROEX solicitando recursos PROEX para 
materiais ou serviços. O item solicitado será aprovado se tiver a concordância do 
tutor/orientador e tratar-se de item financiável. 
 



Os orçamentos e a nota fiscal deverão ser em nome de:  
 
- "Fundação CAPES/PROEX/Moisés João Zotti"  
- CPF: 960.041.850-00  
- Endereço: UFPel, Campus Universitário do Capão do Leão, Faculdade de   

Agronomia Eliseu Maciel, Departamento de Fitossanidade, Caixa-
postal: 354, CEP: 96010-900, Pelotas, RS 

 
Os cheques serão emitidos em nome do fornecedor do material ou serviço após a 
apresentação da nota fiscal, que deverá conter o carimbo "Recebemos", datado e 
assinado 
 
Para prestação de contas, é necessário o recibo de quitação do boleto, quando for o 
caso. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

	

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo  

 
Para auxilio diário nacional: Valor por dia: R$ 320,00 (inclui hospedagem, alimentação e táxi) 
Para auxilio diário internacional: Valor por dia: Conforme Portaria Nº 132 de 18 de Agosto de 2016 

Fonte de consulta e conversão : Banco central do Brasil - http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp 
	

	
TABELA	DE	AUXÍLIO	DIÁRIO	NO	EXTERIOR	

	
	

GRUPO	 PAISES	

Valor	do	
Auxilio	
Diário	
(USD)	

A	

Afeganistão,	Armênia,	Bangladesh,	Belarus,	Benin,	Bolívia,	Burkina-Fasso,	Butão,	
Chile,	Comores,	República	Popular	Democrática	da	Coréia,	Costa	Rica,	El	
Salvador,	Equador,	Eslovênia,	Filipinas,	Gâmbia,	Guiana,	Guiné	Bissau,	Guiné,	
Honduras,	Indonésia,	Irã,	Iraque,	Laos,	Líbano,	Malásia,	Maldivas,	Marrocos,	
Mongólia,	Myanmar,	Namíbia,	Nauru,	Nepal,	Nicarágua,	Panamá,	Paraguai,	Rep.	
Centro	Africana,	República	Togolesa,	Salomão,	Samoa,	Serra	Leoa,	Síria,	Somália,	
Sri	Lanka,	Suriname,	Tadjiquistão,	Tailândia,	Timor	Leste,	Tonga,	Tunísia,	
Turcomenistão,	Turquia,	Tuvalu,	Vietnã,	Zimbábue	

180	

B	

África	do	Sul,	Albânia,	Andorra,	Argélia,	Argentina,	Austrália,	Belize,	Bósnia-
Herzegóvina,	Burundi,	Cabo	Verde,	Camarões,	Camboja,	Catar,	Chade,	China,	
Chipre,	Colômbia,	Dominica,	Egito,	Eritréia,	Estônia,	Etiópia,	Gana,	Geórgia,	
Guiné-	Equatorial,	Haiti,	Hungria,	Iêmen,	Ilhas	Marshall,	Índia,	Kiribati,	Lesoto,	
Líbia,	Macedônia,	Madagascar,	Malauí,	Micronésia,	Moçambique,	Moldávia,	Níger,	
Nigéria,	Nova	Zelândia,	Palau,	Papua	Nova	Guiné,	Paquistão,	Peru,	Polônia,	
Quênia,	República	Dominicana,	República	Eslovaca,	Romênia,	Ruanda,	São	Tomé	
e	Príncipe,	Senegal,	Sudão,	Tanzânia,	Uruguai,	Uzbequistão,	Venezuela.	

260	

C	

Antígua	e	Barbuda,	Arábia	Saudita,	Azerbaijão,	Bahamas,	Barein,	Botsuana,	
Brunei	Darussalam,	Bulgária,	Canadá,	Cingapura,	Congo,	Costa	do	Marfim,	Cuba,	
Djibuti,	Emirados	Árabes,	Fiji,	Gabão,	Guatemala,	Jamaica,	Jordânia,	Letônia,	
Libéria,	Lituânia,	Mali,	Malta,	Maurício,	Mauritânia,	México,	República	
Democrática	do	Congo,	República	Tcheca,	Rússia,	San	Marino,	Santa	Lúcia,	São	
Cristovão	e	Névis,	São	Vicente	e	Granadinas,	Taiwan,	Trinidad	e	Tobago,	Ucrânia,	
Uganda,	Zâmbia.	

310	

D	

Alemanha,	Angola,	Áustria,	Barbados,	Bélgica,	Cazaquistão,	Coréia	do	Sul,	Croácia,	
Dinamarca,	Espanha,	Estados	Unidos	da	América,	Finlândia,	França,	Granada,	
Grécia,Hong	Kong,	Irlanda,	Islândia,	Israel,	Itália,	Japão,	Kuaite,	Liechtenstein,	
Luxemburgo,	Mônaco,	Montenegro,	Noruega,	Omã,	Países	Baixos,	Portugal,	Reino	
Unido,	República	Quirguiz,	Seicheles,	Sérvia,	Suazilândia,	Suécia,	Suíça,	Vanuatu.	

370	

	
Fonte:	PORTARIA	Nº	132,	DE	18	DE	AGOSTO	DE	2016	-	Estabelece	o	Auxílio	Diário	para	viagens	no	País	e	no	
exterior	aos	beneficiários	dos	Programas	da	Capes	e	seus	convidados	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
FORMULÁRIO	I	(ORÇAMENTÁRIO)	

	

	

	
	

	
	
	

Página 1 de 2
Criado em 22/03/2018

Emitido em 28/04/18

 UFPEL/PPGFS | ORÇAMENTÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO - PROEX-CAPES

Docente Mestrando Doutorando  CAPES/PNPD Convidado

SIAPE/Matricula:

CNPq FAPERGS Não bolsista Outra ________________________

Atividade/Evento: 

Periodo Atividade/Evento: Local: 

Tipo de atividade: Nacional Internacional

Taxa de Inscrição

Auxílio Diário1

(inclui hospedagem, alimentação e táxi)

Passagens Terrestres (Onibus Rodoviario)

Passagens Aéreas2

Confecção de Poster 2

Publicação de Artigo

Materiais de Consumo2

1.   Auxilio Diário Nacional no valor fixo de R$ 320,00 por dia. Auxilio Diário Internacional conforme tabela em anexo, convertido em reais.
2. Necessário três orçamentos/pesquisas de preço comprovando que os valores são praticados

Aluno/Solicitante Orientador/Solicitante
<nome_do_aluno> <nome_do_orientador>

TIPO DE SOLICITAÇÃO

VALOR (R$) VALOR (US$)ITEM PROEX / ORÇ

xx/xx/20xx a xx/xx/20xx

Eu, <nome_completo_do_interessado> declaro que utilizarei os recursos PROEX exclusivametne para a (as)
atividade (s) que o qual será concedido e estou ciente das normas em vigor do PROEX/CAPES e do PPGFs.
Comprometo-me a prestar contas dos recursos recebidos no prazo máximo de 5(CINCO) dias úteis a contar do
término da atividade/evento. Declaro, outrossim, que estou ciente de que o não atendimento às regras, a falta de
documentos ou a apresentação de documentos incompletos e/ou incoerentes acarretará na devolução dos
recursos concedidos e/ou o não reembolso, e que caso a prestação de contas não seja realizada no prazo
estipulado, os recursos para o solicitante e orientador ficarão bloqueados até o total atendimento das pendências.

Local e data: Pelotas, RS,   

TOTAL

DADOS DO SOLICITANTE

Solicitante:

Bolsa: CAPES

-                     -                   

CG/PROEX
Prof. Edinalvo Rabaioli Camargo

CG/PROEX
Cristiano Piasecki

Justificativa: 

CG/PROEX
Prof. Moisés João Zotti
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Fonte: 

B

África do Sul, Albânia, Andorra, Argélia, Argentina, Austrália, Belize, Bósnia-Herzegóvina, Burundi, Cabo Verde,
Camarões, Camboja, Catar, Chade, China, Chipre, Colômbia,
Dominica, Egito, Eritréia, Estônia, Etiópia, Gana, Geórgia, Guiné- Equatorial, Haiti, Hungria, Iêmen, Ilhas
Marshall, Índia, Kiribati, Lesoto, Líbia, Macedônia, Madagascar,
Malauí, Micronésia, Moçambique, Moldávia, Níger, Nigéria, Nova Zelândia, Palau, Papua Nova Guiné,
Paquistão, Peru, Polônia, Quênia, República Dominicana, República
Eslovaca, Romênia, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sudão, Tanzânia, Uruguai, Uzbequistão,
Venezuela.

260

PORTARIA Nº 132, DE 18 DE AGOSTO DE 2016

Estabelece o Auxílio Diário para viagens no País e no exterior aos beneficiários dos Programas da Capes e seus convidados

C

Antígua e Barbuda, Arábia Saudita, Azerbaijão, Bahamas, Barein, Botsuana, Brunei Darussalam, Bulgária,
Canadá, Cingapura, Congo, Costa do Marfim, Cuba, Djibuti,
Emirados Árabes, Fiji, Gabão, Guatemala, Jamaica, Jordânia, Letônia, Libéria, Lituânia, Mali, Malta, Maurício,
Mauritânia, México, República Democrática do Congo, República
Tcheca, Rússia, San Marino, Santa Lúcia, São Cristovão e Névis, São Vicente e Granadinas, Taiwan, Trinidad e
Tobago, Ucrânia, Uganda, Zâmbia.

310

D

Alemanha, Angola, Áustria, Barbados, Bélgica, Cazaquistão, Coréia do Sul, Croácia, Dinamarca, Espanha,
Estados Unidos da América, Finlândia, França, Granada, Grécia,
Hong Kong, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Japão, Kuaite, Liechtenstein, Luxemburgo, Mônaco, Montenegro,
Noruega, Omã, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República
Quirguiz, Seicheles, Sérvia, Suazilândia, Suécia, Suíça, Vanuatu.

370

TABELA DE AUXÍLIO DIÁRIO NO EXTERIOR

GRUPO PAISES Valor do Auxilio 
Diário (USD)

A

Afeganistão, Armênia, Bangladesh, Belarus, Benin, Bolívia, Burkina-Fasso, Butão, Chile, Comores, República
Popular Democrática da Coréia, Costa Rica, El Salvador, Equador,
Eslovênia, Filipinas, Gâmbia, Guiana, Guiné Bissau, Guiné, Honduras, Indonésia, Irã, Iraque, Laos, Líbano,
Malásia, Maldivas, Marrocos, Mongólia, Myanmar, Namíbia,
Nauru, Nepal, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Rep. Centro Africana, República Togolesa, Salomão, Samoa,
Serra Leoa, Síria, Somália, Sri Lanka, Suriname, Tadjiquistão,
Tailândia, Timor Leste, Tonga, Tunísia, Turcomenistão, Turquia, Tuvalu, Vietnã, Zimbábue
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ANEXO



ANEXO	I	(duas	páginas)	

A Empresa A -
CNPJ FONE: Contato:

B Empresa B - CNPJ FONE: Contato:

C Empresa C - CNPJ FONE: Contato:

D Empresa D - CNPJ FONE: Contato:

Qtd Valor Unitário Qtd Valor 
Unitário: Qtd Valor 

Unitário: Qtd Valor 
Unitário:

1 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00

Emitido em:

* Para que a planilha mantenha as fórmulas de cálculo automático, na hipótese de inclusão de novos itens de compra (além das linhas 11 a 20), selecione e copie linhas apenas dentro do intervalo entre as linhas 12 e 19.

Ramal:

ATENÇÃO – é fundamental e indispensável à apresentação do CNPJ, telefone e do contato das empresas orçadas

C

Solicitante

Valor TOTAL  
(Qtd x Valor 

unit.)

Valor TOTAL  
(Qtd x Valor 

unit.)

D
Valor TOTAL  (Qtd 

x Valor unit.)

Pagina 01/02

Assinatura do responsável pela solicitação

Descrição do produto/serviço a ser aquirido/contratado

EMPRESAS

Valor TOTAL  
(Qtd x Valor 

unit.)

BA                                     
(EMPRESA ESCOLHIDA)

Declaro que os preços acima foram obtidos de maneira independente, de modo que nenhuma das empresas cujas cotações constam acima teve acesso aos demais orçamentos.

Contato:

28/04/18 12:09

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA GASTOS COM RECURSOS DO PROEX PPGFs
Para atendimento ao Decreto 8.241/2014



	

RAZÕES TÉCNICAS DA ESCOLHA DO FORNECEDOR ESCOLHIDO conforme Art. 27 do Decreto 8.241/2014

PRAZO DE ENTREGA/GARANTIA/FRETE conforme Art. 27 do Decreto 8.241/2014

EMPRESA ESCOLHIDA/TELEFONE, E-MAIL e nome da pessoa responsável na EMPRESA para recebimento da ordem de compra

Emitido em:

SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO – PROEX - COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS
SOLICITANTE: 

Pagina 02/02 28/04/18 12:09

JUSTIFICATIVA DO PREÇO ESCOLHIDO conforme Art. 27 do Decreto 8.241/2014

VALOR TOTAL:  R$ 

Nº MATRÍCULA/SIAPE: 
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO/COMPRA (ITEM DO PLANO DE TRABALHO):

ASS. SOLICITANTE ASS. ORIENTADOR/TUTOR

Pelotas, ............../.............../..............

DOCUMENTOS ANEXOS
- Cópias dos orçamentos



	

	
	
	
	
	


