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Prezados secretário e coordenador,

As Portarias Capes no 156, de 28 de novembro de 2014 e nº 132, de 18 de agosto de

2016, estabeleceram novas normas para a utilização dos recursos para os programas de pós-

graduação  stricto  sensu.  Destacamos como uma das  principais  alterações a  definição  da

autonomia  dos  programas  na  escolha  da  dinâmica  de  utilização  dos  recursos  e  a

responsabilização da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação na coordenação, execução e

fiscalização dos recursos.

Este  Manual  tem  como  objetivo  disponibilizar  informações  sobre  alguns

procedimentos para utilização dos recursos orçamentários do PROAP e PNPD. 

O Programa de Apoio à Pós-Graduação – PROAP tem como objetivo “proporcionar

melhores  condições  para  a  formação  de  recursos  humanos  e  para  a  produção  e  o

aprofundamento do conhecimento.”. 

O Programa PNPD tem por objetivo promover a inserção de pesquisadores brasileiros

e estrangeiros em estágio pós-doutoral, reforçando os grupos de pesquisa nacionais.

Este manual não tem a pretensão  de esgotar o assunto.  Na verdade, esta segunda

versão visa a padronização dos procedimentos a serem adotados na execução do orçamento

do PROAP. 

Somos  parceiros!  Vamos  juntos  trabalhar  para  a  otimização  dos  recursos  e  o

atendimento das necessidades de cada programa de pós-graduação da UFSJ. 

Atenciosamente, 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
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1. Introdução

Este Manual visa  listar  os  elementos  de despesas previstos  na Portaria  no 156,  de 28 de

novembro  de  2014.  Buscaremos  orientar  procedimentos  para  cada  processo,  bem  como  serão

disponibilizados sugestões de modelos de documentos que deverão constar em cada processo. 

A  execução  do  orçamento  do  PROAP  e  PNPD  da  UFSJ  compreende  um  rol  de

procedimentos  para os  programas de pós-graduação que precisam atender  as normas contábeis e

financeiras. 

Os recursos do PROAP e PNPD visam custear as seguintes atividades:
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a) manutenção de equipamentos;

b) manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa;

c) serviços e taxas relacionados à importação;

d) participação em cursos e treinamentos em técnicas de laboratório e 
utilização de equipamentos;
e) produção, revisão, tradução, editoração, confecção e publicação de 
conteúdos científico-acadêmicos e de divulgação das atividades 
desenvolvidas no âmbito dos PPGs;

f) manutenção do acervo de periódicos, desde que não contemplados no 
Portal de Periódicos da CAPES;

g) apoio à realização de eventos científico-acadêmicos no país;

h) participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades  e 
eventos científico-acadêmicos no país e no exterior;

i) participação de convidados externos em atividades científico-acadêmicas 
no país;
j) participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades de 
intercambio e parcerias entre PPGs e instituições formalmente associados; 

k) participação de alunos em cursos ou disciplinas em outro PPG, desde que 
estejam relacionados às suas dissertações e teses;

l) aquisição e manutenção de tecnologias em informática e da informação

caracterizadas como custeio conforme disposto no art. 6º.

;



2. Plano de Aplicação de Recursos – PAR

A execução dos recursos deverá respeitar os elementos de despesas e aos objetivos previstos

na portaria CAPES no156.  

Desta forma, cada programa deverá enviar à PROPE, o Plano de Aplicação dos Recursos -

PAR, onde deverá  constar  as demandas de cada  programa e a  justificativa de utilização de cada

elemento de despesa. O anexo 1 apresenta um modelo de PAR.  Neste modelo foram demonstrados,

em caráter de EXEMPLO, ações que podem ser contempladas em cada elemento de despesa.

No caso dos programas que possuem PNPD, deverão ser enviados um PAR que retrata as

demandas do programa e outro PAR que demonstra a distribuição dos recursos do pesquisador PNPD

previstas no projeto de pesquisa aprovado pelo programa. 

IMPORTANTE LEMBRAR!

Poderão ser custeadas despesas correntes nos elementos e atividades relacionados a seguir, nas seções

de 3 a 8.

3. Material de consumo

Despesas com álcool automotivo; gasolina automotiva; diesel automotivo; lubrificantes automotivos;

combustível e lubrificantes de aviação; gás engarrafado; outros combustíveis e lubrificantes; material

biológico, farmacológico e laboratorial; animais para estudo, corte ou abate; alimentos para animais;

material de coudelaria ou de uso zootécnico; sementes e mudas de plantas; gêneros de alimentação;

material de construção para reparos em imóveis; material de manobra e patrulhamento; material de

proteção, segurança, socorro e sobrevivência; material de expediente; material de cama e mesa, copa

e cozinha, e produtos de higienização; material gráfico e de processamento de dados; aquisição de

CDs e DVDs; material para esportes e diversões; material para fotografia e filmagem; material para

instalação  elétrica  e  eletrônica;  material  para  manutenção,  reposição  e  aplicação;  material
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odontológico, hospitalar e ambulatorial; material químico; material para telecomunicações; vestuário,

fardamento,  tecidos  e  aviamentos;  material  de  acondicionamento  e  embalagem;  suprimento  de

proteção ao vôo; suprimento de aviação e outros materiais de uso não-duradouro.

Os  procedimentos  de aquisição de materiais  de consumo ocorrerão de duas formas,: por

dispensa  de licitação  e  por  ata  de  registro  de  preço.  Os  materiais  destinados  exclusivamente  à

pesquisa poderão ser adquiridos por dispensa de licitação, já os materiais de escritório deverão ser

adquiridos  através  da  Ata  de  Registro  de  Preços  nº  03/2017  disponível  no  endereço

http://www.ufsj.edu.br/dimap/atas_de_registro_de_preco.php,  cujos procedimentos serão divulgados

pelo setor de compras.

Para aquisição de materiais de consumo destinados a pesquisa adquiridos com recursos do

PROAP e PNPD, enquadrados em dispensa de licitação, é imprescindível a abertura de um processo

que deverá constar inicialmente os seguintes documentos:

1) Memorando eletrônico solicitando a aquisição dos materiais de consumo listados por meio de 
dispensa de licitação, autenticado pelo coordenador do programa, com justificativa da demanda e 
informando que são materiais utilizados exclusivamente em pesquisa (anexo 2);
2) documento da CAPES informando aos programas o valor do recurso disponibilizado;

3) Documentos referentes aos programas propostos pela UFSJ (documentos a serem impressos pelo

link): http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?

acao=pesquisarRegiaoIesPrograma&codigoIes=32018010&conceito=#) e programas cuja a UFSJ não

é  a  proponente: acesso  via  o  seguinte  link

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?

acao=pesquisarRegiaoIes&codigoRegiao=3&descricaoRegiao=Sudeste;

4) Lista dos materiais; 

5) Três orçamentos de cada item a ser adquirido. O anexo 5 deste manual é uma sugestão de modelo

de formulário que poderá ser enviado às empresas para solicitar orçamento;
Os orçamentos deverão ser  detalhados,  valores em reais já
incluídos  todos  os  custos  do  fornecedor,  como  fretes,
impostos,  carga e  descarga,  conter  CNPJ,  data,  validade e
Razão Social, endereço completo e telefone de contato, nome
e assinatura  do responsável.  Neste  caso,  não serão aceitos
orçamentos  da  internet.  (Manual  de  procedimentos  da
DIMAP)

6)  Certidões  da  empresa  que possui  o  preço  mais  baixo,  conforme  especificado no  manual  da

DIMAP: 
“Juntada aos autos dos originais ou cópias autenticadas ou
conferidas  com  o  original  dos  documentos  de  habilitação
exigidos  do  proponente  ofertante  do  menor  preço;
certificado  de  registro  cadastral  (pode  substituir  CRC
retirado no sistema SICAF). Assim, deverão ser juntadas ao
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processo  as  certidões  negativas  do  INSS/Receita  Federal,
FGTS,  Trabalhista,  retiradas  pelo  setor  requisitante  no
endereço  eletrônico  www.ufsj.edu.br/dimapou  nos  sites
abaixo:
FGTS:
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriterios
Pesquisa.asp
R.F.:http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/C
ertidao/CndConjun
taInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
TRABALHISTA: http://www.tst.jus.br/certidao

Após juntar os documentos citados, a secretaria do programa deverá enviar à PROPE para

manifestação do Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação.

4. Serviços de terceiro - pessoa jurídica

Neste elemento de despesa poderão ser realizados pagamentos de serviços, exclusivamente

para pesquisa, identificados pelos Programas, sendo que nesse caso será por  dispensa de

processo licitatório.

Para solicitar a prestação de serviço citada acima o Programa deverá encaminhar à PROPE:

- memorando eletrônico, autenticado pelo Coordenador do Programa, contendo justificativa
da demanda com declaração de sua utilização exclusivamente para pesquisa e informação
do tipo de serviço a ser contratado;

-  projeto  básico  para  serviços  não  contínuos, conforme  modelo  disponível  no  link:
http://www.ufsj.edu.br/dimap/modelos_de_termo_de_referencia.php  –   DISPENSA  DE
LICITAÇÃO -  PROJETO BÁSICO PARA SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS

-  03  (três)  orçamentos  detalhados  originais  ou  cópias  autenticadas  em cartório  ou  por
servidor competente da UFSJ. Os orçamentos deverão conter:

- CNPJ, Razão Social, endereço completo e telefone de contato;

- data de emissão;

- validade da proposta/orçamento (no mínimo, 30 dias);

- detalhamento: identificação do serviço;
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- preços unitários e preço total, com valores em reais, já inclusos todos os custos do 
fornecedor,  como fretes, impostos, carga e descarga;

- condições e prazo de pagamento;

- condições e prazo de entrega ou execução;

- nome e assinatura do emitente.

- documentos de habilitação para o orçamento de menor valor,  constantes no endereço: 
http://www.ufsj.edu.br/dimap/certidoes_negativas_de_debitos.php

- documento da CAPES informando aos Programas o valor do recurso disponibilizado;

- documento comprobatório de aprovação do projeto de pesquisa aos quais os bens serão 
alocados; 

- cópia do subprojeto.

5. Serviços de terceiro - pessoa física 

Neste  elemento  de  despesa  poderão  ser  realizados  pagamentos  de  serviços,

exclusivamente para pesquisa, identificados pelos Programas, sendo que nesse caso será

por dispensa de processo licitatório.

Para solicitar a prestação de serviço citada acima o Programa deverá encaminhar à PROPE:

- memorando eletrônico, autenticado pelo Coordenador do Programa, contendo justificativa
da demanda com declaração de sua utilização exclusivamente para pesquisa e informação
do tipo de serviço a ser contratado;

-  projeto  básico  para  serviços  não  contínuos,  conforme  modelo  disponível  no  link:
http://www.ufsj.edu.br/dimap/modelos_de_termo_de_referencia.php  –   DISPENSA  DE
LICITAÇÃO -  PROJETO BÁSICO PARA SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS

-  03  (três)  orçamentos  detalhados  originais  ou  cópias  autenticadas  em cartório  ou  por
servidor competente da UFSJ. Os orçamentos deverão conter:

- CPF, endereço completo e telefone de contato;

- data de emissão;

- validade da proposta/orçamento (no mínimo, 30 dias);

- detalhamento: identificação do serviço;
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-  preços  unitários  e  preço  total,  com valores  em reais,  já  inclusos  todos  os  custos  do
fornecedor, como fretes, impostos, carga e descarga;

- condições e prazo de pagamento;

- condições e prazo de entrega ou execução;

- nome e assinatura do emitente.

-Mapa  Comparativo  de  Preços  conforme  disponível  no  endereço:
http://www.ufsj.edu.br/dimap/planilhas.php.

- documentos de habilitação para o orçamento de menor valor,  constantes no endereço: 
http://www.ufsj.edu.br/dimap/certidoes_negativas_de_debitos.php                      (Certidão 
Negativa da Receita Federal - CPF)

- documento da CAPES informando aos Programas o valor do recurso disponibilizado;

- documento comprobatório de aprovação do projeto de pesquisa aos quais os bens serão
alocados; 

- cópia do subprojeto.

OBS.:  

1- De acordo com o art. 63 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de
2009,  será descontado 11%  do prestador de serviço  referente a contribuição social
previdenciária. 

2- De acordo com o art. 72 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de
2009, será acrescido 20% (vinte por cento) sobre o valor total da prestação de serviço a
ser pago pelo Programa de Pós-Graduação. 

6.  Diárias  e  Passagens  –  Servidores,  convidados  e colaboradores

eventuais

Os  pagamentos  de  diárias  e  aquisição  de  passagens  aéreas  devidos  a  servidores,

convidados  e  colaboradores  eventuais  são  realizadas  através  do  registro  das  viagens  no

SCDP,  respeitando  sempre a documentação  solicitada no  sistema  e as  orientações dadas

pelos  treinamentos  realizados  na  instituição  e  previstos  no  Decreto  no 5.992,  de  19  de

dezembro de 2006 e demais legislações vigentes. Para facilitar a verificação de documentos
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necessários,  sugerimos  consulta  aos  check  lists disponíveis  no  endereço

http://www.ufsj.edu.br/dimap/setor_de_diarias_e_passagens.php

O memorando eletrônico nº 217/2014 – PROPE, encaminhado aos Programas de Pós-

graduação em novembro de 2014, ressaltou a necessidade dos registros de diárias, aquisição

de passagens e a prestação de contas respeitarem as datas previstas na legislação pertinente. 
No caso de aquisição de passagem aérea feita  via  SCDP, a  prestação de contas deverá ser

conforme previsto na legislação. Não existe ressarcimento de passagens aéreas e qualquer troca de

passagens é de responsabilidade e por conta do beneficiário.

Caso  haja  pagamento  de  diárias  e  passagens  a  servidores  não  é  permitido  o

pagamento de auxílio.

7. Auxílio a estudante

O auxílio se caracteriza pelo pagamento das despesas ao estudante antes da realização do

evento. Estse elemento permite o pagamento de despesas para desenvolver as seguintes atividades,

conforme art. 7º da Portar ia  CAPES n° 156 de 28/11/2014 : 

“d)  participação  em  cursos  e  treinamentos  em  técnicas  de
laboratório e utilização de equipamentos.
h)  participação  de(...)  e  alunos  em  atividades  e  científico-
acadêmicos no país e no exterior;
j) participação de (...) e alunos em atividades de intercambio e
parcerias entre PPGs e instituições formalmente associados;
k)  participação de alunos em cursos ou  disciplinas em outro
PPG,  desde  que estejam relacionados  às  suas  dissertações  e
teses;(Portaria CAPES no 156, art.6º, item II)”

O pagamento  do  auxílio  ao estudante será  orientado pelas  regras estabelecidas  por  cada

colegiado do programa de pós-graduação. Nessas regras os programas estabelecerão quais os alunos

terão  direito  ao  auxílio,  em  quais  casos  (eventos  nacionais,  internacionais,  modalidade  de

apresentação que será apoiada etc.) e o valor do auxílio que será concedido.   
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O auxílio  ao  estudante  se  caracterizará  pelo  pagamento  de  valor  fixo  ou  variável  para

pagamento das despesas. Os documentos necessários para o pagamento dos auxílios com valores

fixos são:

1) Solicitação (anexo 4) deve ser entregue pelo discente (contendo os dados bancários e CPF)

na secretaria do programa de pós-graduação com antecedência mínima de 40 dias antes do evento.

2)  Memorando eletrônico autenticado pelo  coordenador  do programa  solicitando ao Pró-

Reitor de Pesquisa e Pós-graduação o pagamento do auxílio (deverá conter a justificativa do pedido e

mencionar que esta despesa será custeada com recursos do PROAP, que está previsto no Plano Anual

de Aplicação de Recursos e que atende aos critérios estabelecidos pelo colegiado do programa).

3) Documentação do programa que oficializou os critérios de concessão do auxílio;

4) Grampear na capa do processo um recado solicitando ao setor de tesouraria que o processo

seja devolvido a secretaria do programa após o pagamento, para que seja realizada a comprovação da

participação no evento.  

O processo deverá ser enviado a PROPE com no mínimo 35 dias antes do início do evento.

Estando toda a documentação correta, o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação se manifestará  e

encaminhará o processo com 30 dias de antecedência para a PPLAN.

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

7  (sete)  dias,  documento  que  comprove  participação  no  evento.  O  aluno  que  não  apresentar

documentação de comprovação de participação no evento dentro do PRAZO (7 dias) deverá efetuar a

devolução do valor  integral (via  GRU, vide instruções  de emissão no item 8.1 deste manual).  A

documentação comprobatória deverá ser anexada ao processo, que deverá ser mantido arquivado na

secretaria do programa.

LEMBRE-SE!

11

A data do empenho das despesas deverá ser anterior à data do evento.

O processo só deverá ser encerrado

após comprovação da participação

no evento!



Para  o  pagamento  de  auxílio  a  estudante  com  va lor  var iável  o  discente  ao

retornar  deverá  entr egar  na  secretar ia  do  programa,  dentro  do  prazo  de  7  dias,  as

VIAS  ORIGINAIS  das  passagens  e  dema is  despesas  r ealizadas  como  também  o

documento  que  comprove  a  participação  no  evento .   Esses  documentos  deverão

ser  anexados  ao  processo.  No  caso  do  discente  não  realizar  a  comprovação  do

gasto dentro do prazo,  ele deverá efetuar a  devolução do  valor  r ecebido (via  GRU).

Se  os  comprovantes  possuír em  va lor  infer ior  ao  recebido,  deve-se  proceder  a

devolução  do  va lor  pago  a  ma is  (via  GRU).  No  caso  da  despesa  for  ma ior  que  o

va lor  pago,  o  discente  poderá  encaminhar  um  pedido  de  complementação  de

recursos ao programa.

Deverá  ser  observado  também  o  seguinte  ar t igo  da  Portar ia  CAPES  n°  156

de 28/11/2014:

Art.  11  O  valor  do  auxíl io  f inanceiro  para  o  custeio  de  despesas  com

hospedagem,  alimentação  e  locomoção  urbana  não  poderá  ser  super ior  à  quantia

equivalente  em  diár ias  estabelecido  para  cargos  de  nível  super ior,  conforme

parâmetros fixados em legis lação federal  vigente.  

8. Auxílio financeiro a pesquisador

O pagamento de auxílio financeiro a  pesquisador  tem o objetivo de cobrir  gastos  para o

desenvolvimento  das  seguintes  atividades,  conforme  art.  7º  da  Portar ia  CAPES  n°  156  de

28/11/2014: 
“d)  participação  em  cursos  e  treinamento  em  técnicas  de
laboratório e utilização de equipamentos;
e)  produção,  revisão,  tradução,  editoração,  confecção  e
publicação de conteúdos científico-acadêmicos e de divulgação
das atividades desenvolvidas no âmbito dos PPGs.
h)  participação  de  professores,  pesquisadores  e  alunos  em
atividades e científico-acadêmicos no país e no exterior;
j)  participação  de  professores,  pesquisadores  e  alunos  em
atividades de intercambio e parcerias entre PPGs e instituições
formalmente associadas. “

O pagamento do auxílio ao pesquisador será orientado pelas regras estabelecidas por cada

colegiado do programa de pós-graduação, que poderá ser por meio de pagamento de valor fixo e

variável. No caso de pagamento de valores fixos, as regras dos programas estabelecerão em quais
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casos  (tipos  de revistas que serão custeadas a  publicação,  ex.  publicação Qualis B3 ou  superior;

participação em eventos – nacional/internacional, ex.  com apresentação de trabalho) e o valor do

auxílio que será  concedido.  O pagamento de auxílio  para revisão e  tradução só poderão ser

concedidos nos casos em que houver o aceite para publicação.

Os documentos necessários para o pagamento do valor de auxílio fixo são:

1)Solicitação:   deve  ser  entregue  pelo  pesquisador   na  secretaria  do  programa  de  pós-

graduação, que deverá constar também do número do CPF e os dados bancários.

2)  Memorando eletrônico autenticado pelo  coordenador  do programa  solicitando ao Pró-

Reitor de Pesquisa e Pós-graduação o pagamento do auxílio (deverá conter a justificativa do pedido,

mencionar que está previsto no Plano de Aplicação de Recursos, que está contemplado no rol de

atividades previstas na Portaria Capes 156, que será custeado com recursos do PROAP e que atende

aos critérios estabelecidos pelo colegiado do programa).

3) Documentação do programa que oficializou os critérios de concessão do auxílio;

4) Grampear na capa do processo um recado solicitando ao setor de tesouraria que o processo

seja devolvido à secretaria do programa após o pagamento, para que seja realizado a prestação de

contas.

O processo deverá ser enviado a PROPE com no mínimo 35 dias antes do início do evento.

Estando toda a documentação correta o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação se manifestará  e

encaminhará o processo com 30 dias de antecedência para a PPLAN.

Após a realização do evento que foi apoiado, o pesquisador deverá apresentar à secretaria do

programa, no prazo de 7 (sete) dias, documento que comprove, no caso de participação em evento, o

certificado de  apresentação;  no  caso  de publicação  de livro,  o  contrato  da  editora. No caso  de

publicação, para finalização do processo, deverá ser apresentado na secretaria do programa cópia da

publicação.

A documentação comprobatória  deverá ser  anexada  ao processo,  que deverá ser  mantido

arquivado na secretaria do programa.

LEMBRE-SE!

Para  o  pagamento  de  auxíl io  a  pesquisador  com  valor  var iável  são

necessár ios adotar  procedimentos  dist intos.  No caso de tradução e  r evisão,  torna-se
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financeiro.



necessár ia  a  rea lização  de  processo  l ic ita tór io  conforme  instruções  contidas  no

endereço eletrônico da DIMAP http :/ /www.ufsj .edu.br/dimap/ manuais_secol.php.

No caso  de publicação e  inscr ição em evento,  deverá ser  aber to  um processo

de  inexigibil idade  cujos  procedimentos  deverão  ser  ver if icados  no  manua l  do

DIMAP – ht tp:/ /www.ufs j. edu.br /dimap/manua is_secol.php.

Deverão  ser  observados  também  os  seguintes  ar t igos  da  Portar ia  CAPES  n°

156 de 28/11/2014:

Art.  10  Será  vedado  o  r ecebimento  concomitante  de  diár ias  e  auxíl io

financeiro  para  o  custeio  de  despesas  com  hospedagem,  alimentação  e  locomoção

urbana.  

Art .  11  O  valor  do  auxílio  f inanceiro  para  o  custeio  de  despesas  com

hospedagem,  alimentação  e  locomoção  urbana  não  poderá  ser  super ior  à  quantia

equivalente  em  diár ias  estabelecido  para  cargos  de  nível  super ior,  conforme

parâmetros fixados em legis lação federal  vigente.  

8.1.  Auxílio financeiro a pesquisador (bolsista PNPD)

 Os recursos destinados ao PNPD só poderão ser gastos nas atividades previstas no plano de

trabalho.

As solicitações de despesas deverão ser enviadas à secretaria do programa com antecedência

mínima  de  40  dias antes  do  início  do  evento.  Deverá  ser  aberto  um  processo  que  constará

inicialmente dos seguintes documentos:

1) Formulário/correspondência do bolsista solicitando o auxílio, discriminando as despesas e

a informação do número do CPF e os dados bancários;

2) Memorando  eletrônico  autenticado  pelo  coordenador  do  programa  ao  Pró-Reitor  de

Pesquisa  e  Pós-graduação solicitando o  pagamento  do auxílio (neste  memorando o  coordenador

deverá fazer menção que esta despesa está prevista no plano de trabalho do bolsista,  no plano de

aplicação de recursos, que atende as atividades contempladas na portaria CAPES no 156 e justificar a

necessidade).
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3) Grampear na capa do processo um recado solicitando ao setor de tesouraria que o mesmo

seja devolvido à secretaria do programa após o pagamento, para que seja realizada a prestação de

contas do gasto. 

Estando toda  a  documentação  correta,  o  processo  deverá  ser  enviado  ao  Pró-Reitor  de

Pesquisa  e  Pós-Graduação,  com antecedência  de  35  dias antes  do  início  do  evento,  que irá  se

manifestar e encaminhará com 30 dias de antecedência o processo ao SETOR/PPLAN, solicitando o

detalhamento orçamentário.  Nesse momento,  o processo irá  ao setor  de orçamento para que seja

realizado o detalhamento orçamentário, será enviado ao setor de contabilidade para que seja realizado

o empenho, seguirá para que seja autorizado pelo ordenador de despesa e, finalmente, seguirá para a

tesouraria para que a despesa seja liquidada.

LEMBRE-SE!

Quando do retorno do bolsista PNPD, este deverá entregar na secretaria do programa, dentro

do prazo de 7 dias, as VIAS ORIGINAIS de todos os documentos que comprovem a participação

no evento. Esses documentos deverão ser anexados ao processo. 

No caso do bolsista não realizar a comprovação do gasto dentro do prazo, ele deverá efetuar a

devolução do valor recebido (via GRU). Se os comprovantes possuírem valor inferior ao recebido,

deve-se proceder a devolução do valor pago a mais (via GRU). No caso da despesa for maior que o

valor pago, o bolsista poderá encaminhar um pedido de complementação de recursos ao programa.

LEMBRE-SE!

Instruções para emissão de GRU

Deverá ser gerada uma Guia de Recolhimento da União - GRU através do site do Tesouro
Nacional  https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp

o código da Unidade Gestora é 154069
o código da Gestão é 15276
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A data do empenho das despesas deverá ser anterior à data do evento.

Nos comprovantes devem contar o nome do solicitante do auxílio financeiro.



o código de recolhimento é 68888-6 (anulação de despesa do exercício)

     Clicar em avançar e preencher os campos obrigatórios. Após emitir a GRU, imprimi-la e pagá-la

nas redes bancárias. 

REFERÊNCIAS

BRASIL,  DECRETO  Nº  5.992,  DE  19  DE  DEZEMBRO  DE
2006 .http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5992.htm

Divisão  de  Materiais  e  Patrimônio-  DIMAP,  MANUAL DE  COMPRAS  POR  MEIO  DE
DISPENSA  DE  LICITAÇÃO  E  INEXIGIBILIDADE;  http://www.ufsj.edu.br/portal2-
repositorio/File/dimap/MANUAL_DE_DISPENSA_E_INIXIGIBILIDADE_DIMAP_2013.pdf

Regulamento do PROAP - Portar ia CAPES n° 156 de 28/11/2014 

http :/ /www.ufs j. edu.br /por ta l2-

repositor io/File/prope/Portar ia_CAPES_156_2014_Novo_PROAP(1).pdf
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O processo só deverá ser encerrado

após comprovação das despesas

realizadas!

É de responsabilidade da secretaria do

programa o acompanhamento e o encerramento

dos processos. No final do ano, a secretaria

deverá enviar para a PROPE um relatório com

os números dos processos e a informação se eles

já foram devidamente encerrados!



ANEXO 1- PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS – 2017
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM _________________________

Coordenador do Programa: 

a) Elemento de despesa: Material de consumo - 3.3.90.30

Material de consumo Especificação do
material

Justificativa Recurso orçamentário
previsto

Materiais de 
laboratório

Vidrarias, materiais 
metálicos, de 
porcelana, em 
plástico, reagentes e 
outros tipos de 
materiais utilizados 
nos experimentos.  

Suprir os programas 
com insumos 
laboratoriais, 
utilizadas nos 
experimentos e nas 
aulas dos programas 
de pós-graduação.

R$ 0,00

Material de escritório Lápis, canetas, 
borrachas, folhas, 
clipes, grampos etc. 

Suprir as secretarias e
os laboratórios com 
materiais de 
escritório.

R$0,00

Material de 
segurança

Calçados, luvas, 
máscaras, etc.

Suprir os programas 
com materiais de 
proteção necessários 
para execução de 
atividades que 
apresentem risco.

R$ 0,00

Combustível Aquisição de 
combustível para 
custear o 
deslocamento de 
alunos, professores, 
pesquisadores e 
convidados do 
programa.

Possibilitar o 
deslocamento de 
alunos, professores, 
pesquisadores e 
convidados para 
desenvolverem 
atividades científico-
acadêmicas.

R$ 0,00

b) Elemento de despesa: serviços de terceiros - pessoa jurídica -  3.3.90.39

Serviços de terceiros Especificação da ação Justificativa Recurso orçamentário
previsto

Manutenção em 
equipamento de 
laboratório

Manutenção no 
microscópio 
trinocular do 
laboratório XXXX  

Permitir a 
contratação de 
empresa para realizar
manutenção no 
microscópio 
trinocular que é 
utilizados nas 
pesquisas com plantas
medicinais.

R$ 0,00
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c) Elemento de despesa: serviços de terceiros - pessoa física -  3.3.90.36

Serviços de terceiros Especificação da
ação

Justificativa Recurso
orçamentário

previsto
Manutenção em 
equipamento de 
laboratório

Manutenção em lupas Contratação de 
pessoa física para 
realizar reparos nas 
lupas do laboratório 
de biologia celular.

R$ 0,00

d) Diárias - 3.3.90.14

Diárias Especificação da ação Justificativa Recurso orçamentário
previsto

Diárias Custear despesas com
pagamento de diárias 
conforme previsto em 
legislação pertinente  

Permitir a 
participação de 
professores em 
eventos científico-
acadêmicos, bem 
como a participação 
de convidados em 
atividades dos 
programas como 
realização de bancas 
de defesas etc. 

R$ 0,00

e) Passagens e despesas com locomoção - 3.3.90.33

Passagens e despesas
com locomoção

Especificação da ação Justificativa Recurso orçamentário
previsto

Aquisição de 
passagens aéreas e 
terrestres 

Custear despesas com
aquisição de 
passagens  

Permitir a 
participação de 
professores em 
eventos científico-
acadêmicos, bem 
como a participação 
de convidados em 
atividades didáticas 
dos programas como 
realização de bancas 
de defesas etc. 

R$ 0,00

f) Auxílio financeiro a estudante - 3.3.90.18
Auxílio financeiro a

estudante
Especificação da ação Justificativa Recurso orçamentário

previsto
Custear despesas com
alimentação, 
deslocamento, 

Custear despesas com
alimentação, 
deslocamento, 

Permitir a 
participação dos 
discentes em eventos 

R$ 0,00
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inscrição em eventos, 
entre outras 
atividades de 
pesquisa realizadas 
pelos alunos 

inscrição, coleta de 
materiais entre outras
atividades de pesquisa
realizadas pelos 
alunos

científico-acadêmicos 
conforme previsto na 
portaria 156 do MEC,
artigo 7º, item II, 
alínea h, J e k. 

g) Auxílio financeiro a pesquisador - 3.3.90.20
Auxílio financeiro a

pesquisador
Especificação da ação Justificativa Recurso orçamentário

previsto
Custear despesas com
inscrição, publicação 
de artigos, revisão, 
tradução, entre outras
atividades de 
pesquisa realizadas 

permitir a divulgação 
de pesquisas.

Permitir a 
participação dos 
pesquisadores em 
eventos científico-
acadêmicos conforme 
previsto na portaria 
156 do MEC, artigo 
7º, item II, alínea h, J 
e K. 

R$ 0,00

Declaro  que  o  plano  de  aplicação  dos  recursos  está  em  consonância  com  as  normas
estabelecidas pela portaria da CAPES no 156 de 28 de novembro de 2014.

_____________________________________________________, ______/_____/_____
Local Data

_______________________________________________
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em XXXXX
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Anexo 2- Modelo de memorando de solicitação de aquisição de material de consumo

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

COORDENADORIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
COORDENADORIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº XXX/2015 - PPGXXXX (11.01.16.XXX)
(Identificador: 201523951)

São João del-Rei-MG, XX de  XXXX de 201X.

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  E PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto: Solicitação de aquisição de material de consumo

Tendo  em  vista  a  Lei  8.666,  art.  24  que  estabelece  que  o  processo  de  licitação  fica
dispensável: “XXI - para a aquisição  ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento,
limitada, no caso de obras e serviços de engenharia, a 20% (vinte por cento) do valor de que trata a
alínea “b” do inciso I do caput do art. 23;”

E a portaria no 156 de 28 de novembro de 2014 do Ministério da Educação que autoriza no
artigo 7º, inciso I o uso dos recursos para aquisição de material de consumo. 

Solicitamos a  aquisição dos  materiais  de  consumo listados  a seguir que serão utilizados
exclusivamente em pesquisas do Programa de Pós-Graduação em XXXXX. 

Informamos  que  esta  compra  está  prevista  no  plano  de  aplicação  de  recursos  e  será
custeada com os recursos do PROAP.

Atenciosamente,

(Autenticado em XX/XX/201X 21:42)
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em XXXX
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ANEXO 3 – Modelo de Projeto Básico

PROJETO BÁSICO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS

Nota  explicativa:  Serviços  não  continuados  são  aqueles  que  têm  como  escopo  a  obtenção  de
produtos específicos em um período pré-determinado, sem necessidade de prorrogações por vários
exercícios financeiros.

1. DO OBJETO

Contratação  de...........................................................,  conforme  as  condiçõesestabelecidas  neste
instrumento.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Nota Explicativa: Conforme previsto na Súmula 177 do TCU, a justificativa há de ser clara, precisa
e  suficiente,  sendo  vedadas  justificativas  genéricas,  incapazes  de demonstrar  de  forma cabal  a
necessidade da Administração. Deve a Administração justificar:

a) a necessidade da contratação do serviço;

b) as especificações técnicas do serviço;

c) o quantitativo de serviço demandado, que deve se pautar no histórico de utilização do serviço
pelo órgão. 

A justificativa,  em regra,  deve ser apresentada pelo setor requisitante. Quando o serviço possuir
características  técnicas  especializadas,  deve  o  órgão  requisitante  solicitar  à  unidade  técnica
competente  a  definição  das  especificações  do  objeto,  e,  se  for  o  caso,  do  quantitativo  a  ser
adquirido.

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

3.1......

3.2......

Nota Explicativa:Devem ser detalhadas de forma minuciosa as tarefas a serem desenvolvidas pela Contratada, vez
que a Administração só poderá, no momento da fiscalização do contrato, exigir o cumprimento das atividades que tenham
sido expressamente arroladas no Projeto Básico.

4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO 

Nota explicativa: Estes itens devem ser adaptados de acordo com as peculiaridades do objeto
da contratação e  das necessidades da Administração,  apresentando-se,  a redação que segue,  de
forma meramente exemplificativa. Especialmente em relação ao recebimento provisório e definitivo
do objeto, verificar que nem sempre é pertinente sua previsão na forma abaixo sugerida, o que não
exime a Administração do dever de fiscalizar a correta execução do contrato.
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4.1. A execução dos serviços será iniciada ................................. (indicar a data ou evento
para o início dos serviços), na forma que segue:

4.1.1. .......

4.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de .....(.....) dias, pelo(a) responsável
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

Nota  Explicativa:  Nos  termos  do  art.  74  da  Lei  n°  8.666,  de  1993,  poderá  ser  dispensado  o
recebimento provisório nos serviços de valor até o previsto no art. 23, inc. II, alínea “a” da Lei, desde que
não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e
produtividade.

4.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações  constantes  neste  Projeto  Básico  e  na  proposta,  devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.

Nota Explicativa.  Nas contratações de serviços, cada vício,  defeito ou incorreção verificada pelo
fiscal  do  contrato  reveste-se  de  peculiar  característica.  Por  isso  que,  diante  da  natureza  do  objeto
contratado, é impróprio determinar prazo único para as correções devidas, devendo o fiscal do contrato
avaliar o caso concreto, para o fim de fixar prazo para as correções.

4.4. Os  serviços  serão  recebidos  definitivamente  no  prazo  de  ......(.....) dias,  contados  do
recebimento  provisório,  após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  do  serviço  executado  e
materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo
no dia do esgotamento do prazo.

4.5. O  recebimento  provisório  ou  definitivo  do  objeto  não  exclui  a  responsabilidade  da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota Explicativa: Informar neste item o endereço do local  no qual a Contratada deverá realizar os serviços.

(Município), ...... de ....... de ....... 

__________________________________________________

Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável
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Anexo 4- Formulário de solicitação de auxílio ao estudante

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ___________________________________

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO AO ESTUDANTE

Eu _________________________________________________ aluno (a) regularmente matriculado

no  Programa  de  Pós-Graduação  em  ______________________________,  matrícula  no

_____________ CPF no ____________________, conta corrente no ___________________ agência

_______________  banco  _____________________________,  venho  solicitar  a  coordenação  do

programa  auxílio  para  participação  no  evento

_________________________________________________________________________________

_________  a  ser  realizado  no  município

____________________________________________________________  no  período  de

__________________________________________________________. 

Declaro que estou ciente que dentro do prazo de 7 (sete) dias após o término do evento devo
entregar  na  secretaria  do  programa  o documento  que comprove a  participação no  evento,  e  não
fazendo dentro do prazo  comprometo-me a devolver (via GRU) o valor integral por mim recebido.

__/___/______, __________________________________________________
Data Assinatura do discente
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A coordenadoria do programa      � defere             � indefere a solicitação do discente. 

_____/_____/______ , ________________________________________________
Data         Assinatura e carimbo do coordenador do programa



Anexo 5– Modelo de solicitação de orçamento

 SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

O Programa  em  ___________________  da  Universidade  Federal  de  São João  del-Rei,  solicita
orçamento para fins discriminados abaixo para efetuarmos uma compra direta.

ITEM MATERIAL QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

      TOTAL                      0,00

Obs: Pedimos a gentileza de contemplar na proposta a ser enviada os dados abaixo:

- Razão Social, CNPJ da Empresa, Endereço; CEP, Telefone, Contato, E-mail, Cidade, Estado, 
- Dados Bancários;
- Data da emissão do orçamento; 
- Condições e prazos de entrega ou execução;
- No valor ofertado devem estar inclusos todos os custos do fornecedor, como fretes, impostos, carga 
e descarga;
- Nome e assinatura do emitente;
- Validade da proposta: 60 dias.

- O ENDEREÇO PARA A ENTREGA DEVERÁ SER NO:
Setor de Almoxarifado do Campus
Rua________________________________________, nº _________
Cidade:      CEP:

Atenciosamente,

_____________________________________
(Responsável pela solicitação) 
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