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Regulamentação do Apoio a Discentes e Docentes com Recursos do PROAP 

 

Os recursos do PROAP/CAPES destinam-se, entre outros, ao apoio de discentes e docentes na 

apresentação de comunicações ou missões de trabalho no País ou exterior. Assim, esta 

regulamentação tem como objetivo otimizar os recursos alocados para esse apoio, visando uma 

melhor distribuição entre todos os discentes e docentes do PPGCTIA. 

 

1. Apresentação de trabalho em Congresso ou similar 

O discente ou docente, após apresentação do resumo e aceite do trabalho, terá a possibilidade de 

receber como AP, ou seja, autorização de pagamento, o apoio financeiro no valor de até R$ 1.000,00 

(hum mil reais) para congressos no País e 2.000,00 (dois mil reais) para congressos no exterior. 

 

2. Realização de missão de trabalho (coleta de dados, entrevistas e trabalho de campo) 

O discente ou docente, após apresentação da justificativa para a realização da missão de trabalho, 

terá a possibilidade de receber na forma de AP (autorização de pagamento), o apoio financeiro no 

valor de até R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), em locais com mais de 200 km de distância 

do campus da UFRRJ no município de Seropédica onde está situada a sede do PPGCTIA. 

 

3. Realização de missão de trabalho por discente na Argentina ou outro País do MERCOSUL 

O discente, após apresentação da justificativa para a realização da missão de trabalho de até 15 dias, 

terá a possibilidade de receber na forma de AP (autorização de pagamento), o apoio financeiro no 

valor de até 5 (cinco) meias diárias internacionais de servidor federal professor e passagem aérea em 

classe econômica, para a realização de missão de trabalho na Argentina ou outro país do 

MERCOSUL. 

 

4. Limites dos auxílios 

O docente ou discente poderá ter no máximo um auxílio por ano. 

 

5. Requisitos para Concessão do Auxílio financeiro:  

O financiamento das despesas para participação em Congressos e similares somente será autorizado 

mediante cumprimento das seguintes exigências:  

 O trabalho tem que estar relacionado à tese do discente, ter o orientador como coautor e o 

aluno financiado ser o primeiro autor; 

 Apresentar trabalho em sessão oral ou sessão de pôsteres; 

 Apresentar à coordenação do PPGCTIA documento comprobatório de aceitação e/ou 

comunicação oficial para participar em congresso/conferência. 
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6. Prestação de contas 

Após o término da missão ou evento o beneficiário terá 5 dias úteis para prestar contas através da 

entrega à coordenação do PPGCTIA dos seguintes comprovantes: 

 Relatório de viagem; 

 Bilhete, canhoto do cartão de embarque ou recibo de check-in; 

 Certificado do evento e; 

 Outros que comprovem que a viagem foi realizada. 

 

7. Instruções Gerais: 

7.1.Para fins de relatório anual da CAPES-SUCUPIRA, a concessão de qualquer recurso está 

condicionada à apresentação dos dados dos autores externos ao PPGCTIA por meio de formulários 

próprios. 

7.2. Todo trabalho deverá constar o apoio do PPGCTIA. O aluno do PPGCTIA é identificado 

como Doutorando do PPGCTIA/UFRRJ, no corpo do resumo ou na identificação dos autores, e esta 

será a forma em que será impresso ou incluído nos anais do evento, ou seja, na publicação do evento. 

7.3. Deve constar apoio da CAPES em todos os alunos que são bolsistas desta agência. Os 

alunos com bolsa da FAPERJ também devem incluir o apoio da agência em seu resumo ou trabalho. 

7.4. Recurso para contratação de serviço de pessoa jurídica especializada em revisão e 

tradução de artigos submetidos a periódicos científicos indexados de circulação internacional poderá 

ser concedido, desde que sejam encaminhados orçamentos das empresas especializadas. 

7.5. Casos não previstos nesta normativa deverão ser submetidos à Coordenação do 

PPGCTIA. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portaria CAPES Nº 156, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014: Aprova o regulamento do Programa de Apoio 

PORTARIA à Pós-graduação - PROAP, que se destina a proporcionar melhores condições para a formação de 

recursos humanos e para a produção e o aprofundamento do conhecimento nos cursos de pós-graduação stricto sensu, 

mantidos por instituições públicas brasileiras. 


