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Os recursos do PROEX/CAPES são utilizados para apoi ar a participação de 
professores e  alunos de pós-graduação em eventos no país e no ext erior, conforme 
especificado a seguir. 

- O PROEX não realiza pagamentos para Pesquisadores  Colaboradores; 

- A cobertura de despesas será exclusiva para profe ssor(a) permanente que participe 
de eventos. A participação no evento deverá ser com provada. Caso não haja 
comprovação de apresentação de comprovantes de pres ença, os recursos liberados 
terão que ser devolvidos; 

- RECURSOS CAPES: Enquanto os recursos não forem em pregados na sua finalidade, 
serão obrigatoriamente aplicados: em caderneta de p oupança ou em fundo de 
aplicação financeira de curto prazo, ou operação de  mercado aberto lastreada em 
títulos da divida pública, quando sua utilização es tiver prevista para prazos menores; 

- AUTORIZAÇÃO PRÉVIA: Para liberação de recurso, de verá ser previamente 
provisionado, na Secretaria do Depto. Psibiologia o u Gerenciamento de Projetos, 
recebendo o carimbo de “RECEBIDO: – VERBA CAPES n.º  2239/2011”, objetivando 
controle do saldo da verba e localização do solicit ante na entrega da mercadoria ou 
recebimento e cobrança. 

- LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO: Não serão liberados novos  Processos de Pagamento, 
caso o solicitante tenha pendência de documento, (e xemplo: Comprovantes Despesas 
de Viagem, Certificado de Participação em Eventos, Ticket de Embarque Aéreo). 

- PROFESSORES EM EVENTOS NO EXTERIOR: Poderá ser co mplementada 
participação de professores em eventos no exterior de curta duração com recursos 
para cobrir despesas com diárias e taxa de inscriçã o estabelecida conforme 
legislação; 

- ALUNOS EM EVENTOS NO PAÍS: Recursos para particip ação em eventos científicos 
no país, tais como congressos, seminários e cursos destinados a cobrir as seguintes 
despesas: 

a) taxa de inscrição, passagem, hospedagem, aliment ação e locomoção urbana; 
sendo vedado o pagamento de diárias, (indispensável  comprovantes de todas as 
despesas). 

b) nos casos de participação em congressos e seminá rios a cobertura destas 
despesas será exclusiva para os alunos que fizerem apresentação de trabalhos e o 
seu valor não poderá ser superior à quantia equival ente em diárias para um professor 
que venha a participar do mesmo evento; 

- PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS DOUTORADO EM EVENTOS EXTER IOR: Recursos para 
participação em eventos científicos, tais como: 

a) taxa de inscrição; 

b) passagem aérea, alimentação, hospedagem e locomo ção urbana até o valor 
máximo estabelecido na legislação; 

- DIÁRIAS: Serão concedidas diárias somente para o período do evento, despesas 
com taxi e ônibus, incluindo traslado a aeroporto, já estão incluídas nas diárias. Os 
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valores serão pagos de acordo com o Decreto n.º 6.9 07 de 21/07/09, e o formulário 
Modelo A; 

 

- PASSAGEM AÉREA: No caso de passagens aéreas adquiridas pelo próprio  
solicitante, é necessária a apresentação da fatura do cartão de crédito ou recibo da 
agência de viagens, cópia da confirmação da reserva  dos vôos, fornecida pela 
agência de viagens ou obtida através de impressão d a página da internet onde a 
reserva foi realizada, e o formulário Modelo A -  O bs.: (No País Aluno/Professor – No 
Exterior Aluno Doutorado). 

 

- COMPRAS DE MATERIAIS E CONSERTOS - NOTA FISCAL : Deve ser emitida em 
nome de VÂNIA D’ALMEIDA / CAPES n.º 2239/2011. – CPF. n.º 0 37.737.708-
20, com o Recibo de Quitação ou Duplicata de Quitação . Na aquisição de materiais e 
bens ou na contratação de serviços, o beneficiário deve seguir o principio da 
economia de recursos, através do menor preço, efetu ando pesquisa de mercado em, 
no mínimo, três estabelecimentos.  

 

- PRESTAÇÃO DE CONTAS:  

a) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição emiti da pelo comitê organizador 
do evento. 

b) Cópia do Certificado de participação no evento 

c) Comprovante dos bilhetes aéreos ou passagens terres tres utilizadas (ida e volta)  

 

 

Profa. VÂNIA D’ALMEIDA 
Coordenadora do Programa de Pós- Graduação em Psibi ologia 
São Paulo, 10/01/2012 


