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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
Centro de Ciências Exatas 

Programa de Pós-Graduação em Química 
 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO Nº 03/2013 
 

 
Estabelece normas e critérios para uso do 
Recurso PROAP/CAPES no âmbito do 
Programa de Pós Graduação em Química 
da UFES 

 
 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Química, em sua 6ª 
Reunião Ordinária, realizada em 12 de dezembro de 2013 resolveu estabelecer 
Critérios e Normas para uso do Recurso PROAP/CAPES no âmbito do 
Programa de Pós-Graduação em Química do Centro de Ciências Exatas da 
Universidade Federal do Espírito Santo. 
 
CONSIDERANDO: 
Que toda e qualquer solicitação para aquisição e contratação com recursos do 
PROAP/CAPES deve estar fundamentada na Portaria nº 64 da CAPES de 24 
de Março de 2010, e a necessidade de estabelecer e disciplinar os 
procedimentos administrativos relativos às aquisições e contratações da Pós-
Graduação em Química do Centro de Ciências Exatas da Universidade Federal 
do Espírito Santo, com recursos do PROAP/CAPES; 
 
RESOLVE: 
Art. 1º As aquisições de bens, serviços e diárias efetuadas com recursos do 
PROAP/CAPES, obedecerão às normas previstas na Portaria nº 64, de 24 de 
março de 2010 da CAPES, a Portaria Interministerial 127/2008, demais 
legislações pertinentes constantes no art. 17 da Portaria n.º 64/2010, citada 
acima, e procedimentos indicados nesta Resolução. 
 
Art. 2º Os ITENS FINANCIÁVEIS serão:  
I. Participação de professores convidados em bancas examinadoras de 
dissertações, teses e seminários; 
II. Participação de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em 
eventos no país; 
III. Participação de professores em eventos no país; 
IV. Participação de alunos em eventos no país; 
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V. Participação de professores e alunos em trabalhos de campo e coleta de 
dados no país. 

§ 1º Os itens acima apresentados financiam, exclusivamente, as seguintes 
DESPESAS: 
I. Diárias; 
II. Passagens Aéreas; 
 
Art. 3º A solicitação para a realização dessas despesas deve ser especificada 
pelo pesquisador, e encaminhada para Coordenação do Programa de Pós-
Graduação, indicando que se trata de recursos do PROAP, e que são 
financiáveis conforme Portaria nº 64, de 24 de março de 2010.  

§1º As diárias e passagens para participação em eventos, destinam-se aos 
professores permanentes participantes do programa e alunos regularmente 
matriculados, que fizerem apresentação de trabalho e ao coordenador do 
programa, ou seu representante, quando convocado para eventos da CAPES e 
daqueles relacionados a fóruns nacionais e a associações nacionais de Pós-
Graduação e Pesquisa da área de conhecimento do Programa de Pós- 
Graduação. 

§2º As diárias e passagens para trabalhos de campo e coleta de dados no 
país, destinam-se aos professores permanentes participantes do programa e 
alunos regularmente matriculados, visando a realização de estudos/trabalhos 
que são impossibilitados de serem obtidos nos laboratórios da UFES e 
somente serão concedidas após encaminhamento do pedido ao Coordenador 
do Programa devidamente justificado, no qual conste um convite/aceite da ida 
do professor ou aluno ao laboratório externo para realização de trabalhos de 
campo e coleta de dados. 

§3º O pagamento de diárias e passagens para participação em eventos ou 
trabalhos de campo e coleta de dados no país aos professores permanentes do 
programa será limitado a uma vez por ano. 

§4º Para os professores permanentes do programa e coordenador o período 
máximo a ser concedido é de 5 (cinco) dias consecutivos. 

§5º Para os alunos regularmente matriculados no programa será pago por 
solicitante, desde que haja recursos, o valor máximo de R$ 150,00 por dia 
sendo o período máximo a ser concedido de 5 (cinco) dias consecutivos como 
ajuda de custo para a participação em eventos nacionais com apresentação de 
trabalho ou trabalhos de campo e coleta de dados no país, quando não for 
possível realizar os mesmos em laboratórios da UFES.  

§6º O pagamento de passagens e ajuda de custo para participação em 
eventos nacionais aos alunos regularmente matriculados do programa será 
limitado a dois diferentes alunos anualmente, no máximo, por professor 
orientador desde que haja recursos. 

§7º Só terão direito ao recebimento do auxílio PROAP para a participação 
em eventos e em trabalhos de campo e coleta de dados os solicitantes que 
estiverem em dia com todas as exigências do PPGQUI, como atualização do 
CV Lattes entre outras. 
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Art. 4º Caso seja realizado o pagamento das diárias direto ao professor 
externo participante de banca, não poderá ser realizado o pagamento de 
hospedagem, alimentação e locomoção urbana para o mesmo.  
 
Art 5º. Quando houver pagamento de Passagens e/ou Diárias para professores 
(permanentes) servidores e alunos (regularmente matriculados) do 
PPGQUI/CCE/UFES, com recursos do PROAP, deve-se, obrigatoriamente, 
montar uma Prestação de Contas, na qual os bilhetes de passagens devem ser 
incluídos. 

 
Art. 7º. Os casos omissos ou excepcionalidades serão resolvidos pela CPG. 
 
Art. 8º. Esta Resolução entra em vigor na data de aprovação pelo CPG, 
revogando-se todas as disposições em contrário. 

 
 

Vitória 12 de dezembro de 2013 
 
 


