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Itens financiáveis pela CAPES PROAP 

 
Com a verba CAPES PROAP só podem ser realizadas compras de material de consumo, 

serviços e despesas em geral (detalhadas a seguir). NÃO se pode comprar nenhum 
material permanente com essa verba. 

Alínea 

É uma classificação da finalidade para a qual a verba CAPES PROAP será utilizada. Não 
é uma classificação do tipo de despesa (significado normal do termo alínea) 
 

Este termo é definido no documento fines (autorização de pagamento de material de 
consumo / serviços) as despesas de diárias e auxílios não necessitam do fines, pois 
existem recibos específicos para isso. 

O tópico “Itens financiáveis” do manual CAPES PROAP está organizado da seguinte 

forma: Alínea > itens financiáveis. 
A seguir são apresentadas as definições dos itens financiáveis. 
 

Definições dos itens financiáveis e alíneas correspondentes: 

Material de consumo 

 Entende-se por material de consumo aquele que em razão do seu uso corrente vai 

perdendo as propriedades físicas e deixa de atender as necessidades as quais ele 
se propôs. O tempo médio de vida útil de um bem de consumo é de 

aproximadamente 2 anos. Este também pode ser denominado como itens de 
custeio; 

 Este pode ser financiado para que servidores USP, alunos do PPG, palestrantes, 

professores convidados para eventos, bancas examinadoras, ministrantes de 
cursos de treinamento adquiram bens de consumo os quais são passíveis de 

aquisição obedecendo a Legislação Federal vigente; 

 No caso de alguns bens de consumo de equipamentos (como alguns componentes 
internos de um microcomputador, ou máquina), exige-se que este equipamento 

seja patrimoniado pela instituição; 

 O CAPES PROAP só custeará materiais realizados por meio de Pessoa Jurídica 

com Nota Fiscal; 

Serviços de Terceiros (sempre pessoa jurídica) 

 Este pode ser financiado para que servidores USP, alunos do PPG, palestrantes, 

professores convidados para eventos, bancas examinadoras, ministrantes de 
cursos de treinamento recebam serviços os quais são passíveis de aquisição de 

acordo com a Legislação Federal vigente; 

 Os serviços comumente utilizados são: tradução e revisão de artigo para 

periódicos, confecção de material, treinamento de alunos e funcionários, pequenos 
serviços de manutenção, serviços de coffee break, locação de veículos (ver regra 
específica para este item) e serviços para manutenção de laboratórios do PPG; 
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 No caso de serviços de manutenção de equipamentos, exige-se que este seja um 
bem patrimoniado pela instituição; 

 O CAPES PROAP só custeará serviços realizados por meio de Pessoa Jurídica 
que emita Nota Fiscal; 

Passagens Aéreas 

 Esta pode ser financiada a servidores USP, alunos do PPG, palestrantes, 
professores convidados para eventos, bancas examinadoras, ministrantes de 

cursos de treinamento; 

 Não há ressarcimento de passagens aéreas, pois as mesmas devem ser 

compradas obedecendo à Lei Federal nº 8666/93 (Licitações); 

 As passagens aéreas devem ser solicitadas junto à Secretaria de PG com cinco 

dias de antecedência ao evento; 

Passagens Rodoviárias 

 Esta pode ser financiada a servidores USP, alunos do PPG, palestrantes, 

professores convidados para eventos, bancas examinadoras, ministrantes de 
cursos de treinamento; 

 O pagamento é realizado única e exclusivamente por meio de reembolso ao 
usuário; 

Diárias 

 Apesar do termo diária estar do manual da CAPES , diárias são pagas somente 
para servidores da USP (tanto do nosso programa ou de outros departamentos ou 

unidades da USP), pois é paga pelo sistema marte da USP. 

 Uma pessoa de fora da USP pode receber concomitantemente honorários (mas 

nesse caso não é pago pela verba CAPES PROAP e sim pela verba USP) e 
auxílios. No caso de bancas, a USP sempre paga honorários automaticamente. O 
auxílio é facultativo. 

 Visam cobrir gastos de hospedagem, alimentação e locomoção urbana (gastos 
ocorridos no local do evento) durante o período do evento; 

 O pagamento de diárias não deve exceder à margem de 40% dos vencimentos 
do servidor; 

 Poderão ser financiadas diárias um dia antes e um após o evento para que o 
servidor possa se estabelecer no local, desde que ele necessite chegar com 
antecedência e seja impossibilitado de partir no mesmo dia do término deste; 

 Só se pode realizar o pagamento de uma diária com  o devido documento de 
afastamento do servidor interessado; 

 O servidor poderá receber adiantamento de diárias ou ser ressarcido após seu 

regresso apresentando a devida documentação comprobatória (Certificado de 
Apresentação de trabalho no evento); 

 No caso de adiantamento de diárias, solicitá-las  (junto à Secretaria de PG) no 

mínimo com sete dias de antecedência ao evento; 

 Para realização de Trabalho de Campo não há necessidade de apresentação de 
documentos comprobatórios; 
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Auxílios 

 Visam cobrir gastos de hospedagem, alimentação e locomoção urbana (gastos 
ocorridos no local do evento) durante o período do evento; 

 Poderão ser pagos auxílios um dia antes e um após o evento para que o interessado 
possa se estabelecer no local, desde que ele necessite chegar com antecedência e seja 
impossibilitado de partir no mesmo dia do término deste; 

 O interessado poderá receber adiantamento de auxílios ou ser ressarcido após seu 
regresso apresentando a devida documentação comprobatória (Certificado de 
Apresentação de trabalho no evento); 

 No caso de adiantamento de auxílio, solicitá-lo  (junto à Secretaria de PG) no mínimo 
com sete dias de antecedência ao evento; 

 Para realização de Trabalho de Campo não há necessidade de apresentação de 
documentos comprobatórios; 

Locação de Veículos 

 Este pode ser financiado a servidores USP, alunos do PPG, palestrantes, professores 
convidados para eventos, bancas examinadoras, ministrantes de cursos de treinamento; 

 Para utilização de táxis, faz-se obrigatória Nota Fiscal Pessoa Jurídica; 

 No caso locação de veículo coletivo, todos os usuários devem obrigatoriamente estar 
relacionados no item acima; 

Taxa de Inscrição em eventos 

 

Eventos no País 
 Este pode ser pago a docentes, mestrandos e doutorandos do PPG; 

 O boleto referente à taxa de inscrição deve ser preenchido com os dados da EESC; 

 O interessado poderá trazer o boleto de taxa de inscrição à Secretaria de PG para este ser 
pago pelo PPG ou ser ressarcido após seu regresso apresentando a devida 
documentação comprobatória (Certificado de Apresentação de trabalho no evento, Nota 
Fiscal de PJ em nome da EESC com carimbo de quitado, ou ainda recibo no caso de 
Sociedades ou Associações); 

 Não havendo carimbo de quitado em nota fiscal, o interessado pode anexar aos 
documentos comprobatórios, o boleto bancário com autenticação de pagamento; 

Eventos no Exterior 
 Este pode ser financiado a docentes, mestrandos e doutorandos do PPG; 

 Mestrandos só poderão participar de eventos na América Latina financiados pelo CAPES 
PROAP; 

 Só será financiada a inscrição de participantes que forem autores ou co-autores que 
apresentarem trabalho no evento; 

 O In Voice referente à taxa de inscrição deve ser preenchido com os dados da EESC; 

 O interessado poderá trazer o In Voice (e também o e-mail de contato da organizadora do 
evento) à Secretaria de PG para este ser pago pelo PPG ou ser ressarcido após seu 
regresso apresentando a devida documentação comprobatória (Certificado de 
Apresentação de trabalho no evento, In Voice e recibo de pagamento da inscrição; 

 O interessado pode anexar aos documentos comprobatórios (In Voice ou recibo), o 
documento de transferência bancária; 


