
ITENS FINANCIÁVEIS (conforme Artigo 7° da Portaria Capes 156/2014) Custeio (R$)

PROAP

                                 44.000,00 

                               156.419,96 

                                             -   

                                 10.688,00 

                               224.175,90 

                                             -   

                                 24.767,60 

                               100.086,54 

                                             -   

                                   2.874,00 

                                   6.000,00 

                                 89.148,00 

                               658.160,00 

Instituição:

Data: 11/08/2021

Assinatura e carimbo do Pró-Reitor

Apoio à realização de eventos científico-acadêmicos no país.

Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades e eventos científico-acadêmicos no país e no exterior.

Participação de convidados externos em atividades científico-acadêmicas no país.

Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades de intercambio e parcerias entre PPGs e instituições 
formalmente associados.

Participação de alunos em cursos ou disciplinas em outro PPG, desde que estejam relacionados às suas dissertações e 
teses.

Aquisição e manutenção de tecnologias em informática e da informação caracterizadas como custeio, conforme disposto 
no artigo 6º.

Total

Serviços e taxas relacionados à importação.

Participação em cursos e treinamentos em técnicas de laboratório e utilização de equipamentos.

Produção, revisão, tradução, editoração, confecção e publicação de conteúdos científico-acadêmicos e de divulgação das 
atividades desenvolvidas no âmbito dos PPGs.

Manutenção do acervo de periódicos, desde que não contemplados no Portal de Periódicos da Capes.

Universidade Federal do Rio Grande - FURG

Programa de Apoio à Pós-Graduação - PROAP

Plano de Trabalho Institucional

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Manutenção de equipamentos.

Manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa.

Ministério da Educação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Diretoria de Programas e Bolsas no País / DPB
Coordenação-Geral de Desenvolvimento Setorial e Institucional / CGSI
Coordenação de Apoio Institucional de Pós-Graducação / CPG



Planilha de Uso dos Recursos PROAP por Elemento de Despesa - FURG

Elemento Tipo Descrição VALOR
339014 Diarias para pagamento de despesas com diarias de servidores publicos federais R$ 4.566,80
339018 Auxilio Financeiro ao Estudante para pagamento de auxilio fianceiro a estudante R$ 87.885,74
339030 Material de Consumo pagamento de despesas com material de consumo R$ 159.996,76
339033 Passagens pagamento de passagens nacionais ou internacionais de sevidores publicos ou não R$ 10.874,00
339036 Pessoa Física para pagamento de despesas com pessoas fisicas ou de diárias para colaboradores R$ 27.502,15
339039 Pessoa Juridica para pagamento de despesas com pessoas jurídicas (empresas que prestam algum serviço) R$ 362.252,02
339147 Encargos para pagamento de despesas com encargos sobre o serviço de pessoa física (20%). Não se R$ 5.082,53

Total R$ 658.160,00

Exemplos - Uso de Recurso por Elemento de Despesa
Elemento Tipo Exemplos de Atividades Custeadas

309018 Auxílio Financeiro ao Estudante

* pagamento de hospedagem e alimentação dos discentes; 
* pagamento de locomoção dos discentes para eventos e outras mobilidades (nacional 
e/ou internacional);
* pagamento de inscrições em eventos no país e no exterior;
* auxílio para compra de material para pesquisa de campo (que não necessitam de 
licitação como : reagentes, polímeros, enzimas, toners, papéis, materiais de informática 
como mouse, teclado e memória)

339030 Material de Consumo

* Material para Laboratório; 
* material biológico; 
* material farmacológico; 
* material de expediente; 
* material químico; 
* vidrarias em geral; 
* material de papelaria; 
* carimbos
* alimentos para animais;
* sementes de mudas de plantas;
* material de construção para pequenos reparos em imóveis;
* materiais de higiene;
* materiais para processamento de dados (cartuchos de tintas, toners, mouse, pen-
drive);
* material para fotografia e filmagem;
* material para instalação elétrica e eletrônica; 
* material para manutenção;
* material odontológico, hospitalar e ambulatorial;
* sobressalentes de máquinas e motores.

339036 Pessoa Física

* manutenção de sites de programas
* diárias para colaboradores eventuais participante de bancas, eventos, palestras (desde 
que ligados a atividades do PPG)
* remoneração de serviços de natureza eventual (prestado por pessoa física sem vínculo 
empregatício)

339039 Pessoa Juridica

* Revisão de artigos para periódicos;
* Tradução de artigos para periódicos;
* acesso a periódicos (que não estejam no portal de periódicos da CAPES);
* pagamentos referentes a serviços de manutenção;
* serviços de divulgação, impressão, encadernação;
* pagamentos de taxas de inscrições em eventos ou congressos;
* locação de equipamentos e softwares.



ITENS FINANCIÁVEIS (conforme Artigo 7° da Portaria Capes 156/2014) Custeio (R$)

PROAP

                                   5.000,00 

                                   5.000,00 

                                 37.834,00 

                                   7.000,00 

                                   5.000,00 

                                 59.834,00 

Ministério da Educação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Diretoria de Programas e Bolsas no País / DPB
Coordenação-Geral de Desenvolvimento Setorial e Institucional / CGSI
Coordenação de Apoio Institucional de Pós-Graducação / CPG
Programa de Apoio à Pós-Graduação - PROAP

Plano de Trabalho Institucional - PROPESP

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Manutenção de equipamentos.

Manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa.

Serviços e taxas relacionados à importação.

Participação em cursos e treinamentos em técnicas de laboratório e utilização de equipamentos.

Produção, revisão, tradução, editoração, confecção e publicação de conteúdos científico-acadêmicos e de divulgação das 
atividades desenvolvidas no âmbito dos PPGs.

Manutenção do acervo de periódicos, desde que não contemplados no Portal de Periódicos da Capes.

Apoio à realização de eventos científico-acadêmicos no país.

Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades e eventos científico-acadêmicos no país e no exterior.

Participação de convidados externos em atividades científico-acadêmicas no país.

Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades de intercambio e parcerias entre PPGs e instituições 
formalmente associados.

Participação de alunos em cursos ou disciplinas em outro PPG, desde que estejam relacionados às suas dissertações e 
teses.

Aquisição e manutenção de tecnologias em informática e da informação caracterizadas como custeio, conforme disposto 
no artigo 6º.

Total



Planilha de Uso dos Recursos PROAP por Elemento de Despesa - PROPESP

Elemento Tipo Descrição VALOR
339014 Diarias para pagamento de despesas com diarias de servidores publicos federais R$ 2.000,00
339018 Auxilio Financeiro ao Estudante para pagamento de auxilio fianceiro a estudante R$ 0,00
339030 Material de Consumo pagamento de despesas com material de consumo R$ 16.834,00
339033 Passagens pagamento de passagens nacionais ou internacionais de sevidores publicos ou não R$ 5.000,00
339036 Pessoa Física para pagamento de despesas com pessoas fisicas ou de diárias para colaboradores R$ 0,00
339039 Pessoa Juridica para pagamento de despesas com pessoas jurídicas (empresas que prestam algum serviço) R$ 36.000,00
339147 Encargos para pagamento de despesas com encargos sobre o serviço de pessoa física (20%). Não R$ 0,00

Total R$ 59.834,00

Exemplos - Uso de Recurso por Elemento de Despesa
Elemento Tipo Exemplos de Atividades Custeadas

309018 Auxílio Financeiro ao Estudante* pagamento de hospedagem e alimentação dos discentes; 
339030 Material de Consumo * Material para Laboratório; 
339036 Pessoa Física * manutenção de sites de programas
339039 Pessoa Juridica * Revisão de artigos para periódicos;


