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Itens permitidos
Portaria nº 156 de 28 de novembro de 2014
Poderão ser custeadas despesas correntes nos elementos e atividades abaixo, discriminados
conforme objetivos dispostos no Artigo 1º:
I - Elementos de despesa permitidos:

a) material de consumo;
b) serviços de terceiros (pessoa jurídica);
c) serviços de terceiros (pessoa física);

d) passagens e despesas com locomoção;
e) auxílio financeiro a estudante; e
f) auxílio financeiro a pesquisador.

Itens permitidos
continuação

II - Atividades a serem custeadas:
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 científicoacadêmicos 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 científico-acadêmicos
no país e no exterior;

Itens permitidos
continuação

II - Atividades a serem custeadas:
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; e
l) aquisição e manutenção de tecnologias em informática e da informação caracterizadas como
custeio, conforme disposto no artigo 6º. § 1º As atividades descritas nas alíneas "h", "j" e "k"
do inciso II deste artigo referem-se exclusivamente aos professores vinculados aos PPGs,
alunos matriculados nos PPGs e pesquisadores em estágio pósdoutoral.
§ 3º Poderão ser utilizados outros elementos de despesa além dos previstos no inciso I deste
artigo, desde que guardem consonância com os objetivos dispostos no artigo 1º, sejam
vinculados às atividades-fim da pós-graduação e estejam detalhados no plano de trabalho ou
na previsão orçamentária com a devida aprovação da CAPES.

Itens NÃO permitidos

Art. 8º Será vedado pagamento de pró-labore, consultoria, gratificação e remuneração para
ministrar cursos, seminários, aulas, apresentar trabalhos e participar de bancas examinadoras;
Art. 9º Não será permitida a contratação de serviços de terceiros para cobrir despesas que
caracterizem contratos de longa duração, vínculo empregatício, contratações que não sejam
utilizadas nas atividades fim da pós-graduação ou contratações em desacordo com a legislação
vigente; Art. 10 Será vedado o recebimento concomitante de diárias e auxílio financeiro para o
custeio de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana. Art. 11 O valor do
auxílio financeiro para o custeio de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção
urbana não poderá ser superior à quantia equivalente em diárias estabelecido para cargo de
nível superior, conforme parâmetros fixados em legislação federal vigente. Art. 12 Será vedado
o custeio de despesas de capital.
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Núcleo de Convênios
O Núcleo de Convênios pertence a Administração do Campus São Paulo e está
localizada no 5º andar do Prédio Octávio de Carvalho na Rua Botucatu, 740.
Servidores :
Kenia Gontijo
- voip 2803
Marcelino Nóbrega - voip 1136
Fabíola Reis
- voip 2496

nucleodeconvenios.csp@unifesp.br

