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REGULAMENTO DO APOIO A DISCENTES E DOCENTES COM RECURSOS 

PRÓPRIOS / PQI / PROAP / FAPERJ 

 

 Os recursos próprios do PPGER, bem como os recursos do Programa de Apoio à 

Pós-Graduação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(PROAP/CAPES), do Programa de Qualificação Institucional (PQI/UFRRJ) e FAPERJ 

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 este apoio, visando uma melhor 

distribuição entre os discentes e docentes do PPGER. 

 

Itens financiáveis: 

 

 1. Apresentação de trabalho em Congresso ou similar  

O discente ou docente, após apresentação do aceite e resumo do trabalho aprovado, terá 

a possibilidade de receber como apoio financeiro o valor de até R$ 1.000,00 (um mil 

reais) para congressos no País e de até 2.000,00 (dois mil reais) para congressos no 

exterior. O apoio será na forma de AP, isto é, autorização de pagamento, sendo que cada 

AP equivale a R$ 500,00. Portanto, para congressos nacionais o apoio recebido será de, 

no máximo, 2 APs enquanto que, para congressos internacionais, o apoio percebido será 

de, no máximo, 4 APs. 

Ressalta-se que os discentes terão prioridade na solicitação de apoio financeiro para 

participação com apresentação de trabalho científico. O apoio será destinado a congressos 

da área CAPES de Economia, conforme Documento de Área, aderentes à área de 

concentração do PPGER ‘Economia Regional e Desenvolvimento’ e às linhas de pesquisa 

em ‘Economia Regional’ e em ‘Desenvolvimento Econômico’. 

     1.1. Limites dos auxílios  

O discente ou docente poderá ter, no máximo, uma solicitação de apoio por ano para 

recursos do PROAP/CAPES. Além disso, o valor estipulado por AP estará sujeito à 

disponibilidade total do recurso.  

 

Uma segunda solicitação de apoio pelo mesmo discente será avaliado pela Comissão, 

desde que haja recursos de outras fontes. Esta solicitação deve, necessariamente, estar 

relacionada a uma produção científica diferente do artigo já apoiado anteriormente. 

 

     1.2. Requisitos para Concessão do Auxílio financeiro  

O financiamento das despesas para participação em Congressos e similares somente 

será autorizado mediante cumprimento das seguintes exigências:  

  

-  Terão prioridade de financiamento os trabalhos apresentados em congressos de maior 

relevância para área de concentração do PPGER, conforme definido no Relatório da 
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Avaliação Quadrienal da área CAPES de Economia, e suas respectivas linhas de pesquisa. 

São eles: ANPEC, SBE, SOBER, ENEP. Para a linha de pesquisa em Economia Regional, 

os congressos ENABER e Regional Science Association International serão considerados 

prioritários. A linha de Desenvolvimento Econômico não estabeleceu eventos 

prioritários. Para estes eventos considerados prioritários para as linhas de pesquisa do 

PPGER, o apoio será de 2 APs para os eventos nacionais e 4 APs para os congressos 

internacionais, caso haja recursos disponíveis. Outros congressos nacionais e 

internacionais poderão ser apoiados com até 2 APs, desde que comprovada a aderência à 

área de concentração do PPGER e a uma das linhas de pesquisa do Programa. Trabalhos 

enviados aos congressos de menor impacto poderão receber até 50% do valor estipulado 

por AP. 

- Prioritariamente, o trabalho deve estar relacionado à dissertação do discente e, 

consequentemente, à respectiva linha de pesquisa no qual se insere no Programa. Deverá 

ter parceira de publicação com o orientador;  

- Artigos oriundos de disciplinas cursadas no PPGER também poderão ser apoiados, 

desde que relacionados à temática da pesquisa do discente em parceria com um professor 

orientador. Neste caso, orientador pode ser o professor responsável pela disciplina 

cursada. 

- Artigos em parceria de dois ou mais discentes, sem a coautoria de um docente do 

PPGER, poderão ser apoiados, desde que sejam aprovados nos congressos considerados 

prioritários para o PPGER, havendo disponibilidade de recursos. 

- Apresentar trabalho em sessão oral ou sessão de pôsteres;  

- Apresentar à coordenação do PPGER documento comprobatório de aceite e 

comunicação oficial para participar em congresso/conferência (ver modelo Anexos 1 e 

2).  

 

Obs: Cabe ressaltar que em todos os casos somente 1 (um) dos autores serão apoiados. 

 

    1.3. Prestação de contas  

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

através da entrega à secretaria do PPGER os seguintes comprovantes:  

 - Relatório de viagem devidamente preenchido e assinado;  

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

 - Certificado de apresentação de trabalho no evento e;  

 - Outros que comprovem que a viagem foi realizada. 

 

Obs: Para prestação de contas dos valores com alimentação, diárias e deslocamento 

durante o evento, o beneficiário deverá apresentar comprovantes com CPF incluído na 

nota. 

  

2.  Participação de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Eventos no 

País 

 

Apoio financeiro para que o Coordenador do Programa de Pós-graduação, ou seu 

representante, participe de eventos da CAPES, quando convocados, e daqueles 

relacionados a fóruns nacionais e às associações nacionais de Pós-Graduação e Pesquisa 

da área de conhecimento do Programa de Pós-graduação em Economia Regional e 
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Desenvolvimento. O apoio à representação institucional terá prioridade sobre todas as 

demais demandas de apoio. 

 

3. Revisão e tradução de artigos científicos 

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. Para receber o apoio, o periódico para o qual deseja submeter 

deve estar indexado em bases internacionais (JCR e/ou SJR, por exemplo) e/ou em bases 

da área de Economia (CLM, Scopus, Ideas, Repec, EconLit, Agecon, ABS, por exemplo). 

Quanto ao texto do artigo, o mesmo deverá ser aderente à linha de pesquisa do PPGER 

na qual o discente / docente está vinculado. 

 

Serão considerados prioritários os artigos oriundos da dissertação. A comissão consultará 

a avaliação realizada pela banca examinadora da dissertação para estabelecer as 

prioridades de atendimento às solicitações. Terão prioridade os artigos decorrentes da 

dissertação que a banca examinadora julgou com potencial para publicação em periódicos 

classificados nos estratos A1 e A2 do Qualis da CAPES, aderentes à área de Economia. 

4. Publicação de artigos científicos no país e no exterior 

Financiamento da taxa de publicação de artigos científicos, após aprovação, e caso seja 

exigência do períodico em questão. Tal recurso será aplicado para os periódicos 

classificados nos estratos A1 e A2 do Qualis da CAPES, aderentes à área de Economia. 

5. Aquisição de novas tecnologias  

Financiamento de aquisição de programas de novas tecnologias em informática 

(softwares estatísticos, por exemplo), aplicativos, suprimentos e periféricos classificados 

nas instituições como itens de custeio, serviços de terceiros para treinamento de alunos, 

professores e técnicos das Instituições.  

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

PPGER, para análise pela comissão dos recursos próprios / PQI / PROAP / FAPERJ 

do PPGER. 

 

Legislação Federal pertinente 

A aplicação dos recursos do PROAP deve estar em conformidade com a legislação federal 

em vigor - Lei nº 9.394 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional), de 20 de dezembro 

de 1996, Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei 8.429, de 02 de fevereiro 

de 1992, Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, Instrução Normativa/STN nº 1, de 15 de 

janeiro de 1997, Decreto nº 6.907, de 21 de julho de 2009, Decreto nº 6.170, de 25 de 

julho de 2007, Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, Decreto nº 5.992, 

de 19 de dezembro de 2006 e pelo Decreto n° 6.576, de 25 de setembro de 2008 - com as 

normas do PROAP, com os termos de Convênio e de Cooperação firmados com a IES, 

com o AUXPE, quando se aplicar, com a distribuição dos recursos contidos no Plano de  
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ANEXO I 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS PROAP/FAPERJ PARA EVENTOS 

FORMULÁRIO DE CADASTRO DISCENTE 

De: xxxxxxxx 

Ao Egrégio Colegiado do PPGER- A/C Comissão PROAP / recursos próprios do PPGER 

 

Venho por meio desta, solicitar o apoio financeiro oriundo do PROAP/CAPES e/ou 

FAPERJ e/ou PQI/PROAD/UFRRJ para participar do seguinte evento: 

 

Justificativa da solicitação: 

  

Nome do Congresso: 

Nome do Artigo: 

Local do Congresso: 

Data/período do Congresso: 

  

Nome do Orientador (a): 

  

Cargo ou Função: 

Matrícula SIAPE: 

Telefone: 

E-mail: 

Programa de Pós-Graduação: 

  

Dados do Discente 

Nome:                                   CPF:                                                               Sexo: 

Data Nascimento:                                              

Pai:                                                                       

Mãe 

Cor/Raça:                             Portador deficiência:                        Naturalidade: 

Nacionalidade: 

Endereço:                                                                               Número: 

Bairro:                                   Cidade:                                     Estado: 

E-mail                                                    

Telefone residencial (com DDD):                            Celular (com DDD): 

Campus:                                                                                             

Programa: 

Matrícula: 

DADOS BANCÁRIOS - Conta corrente em nome do estudante. Não pode ser conta 

salário, conjunta ou poupança: 

Nome do Banco:                                                

Agência:                                               
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Conta corrente 

 

Anexos: (I) Comprovante de aceite do artigo; (II) Programação prévia do evento ou 

folder; (III) Primeira página do artigo; (IV) Comprovante de pagamento da inscrição (V) 

Cópia escaneada do cartão do banco. 

 

 

 

  

Prof. Dr._____________________________________________ 

Orientador(a) do(a) Discente 

 

 

 

Ao final do evento e retorno à Sede, comprometo-me a encaminhar para a Secretaria do 

PPGER os cartões de Embarque (ida e volta), Certificado de apresentação de artigo e/ou 

participação (ou carta de agradecimento), relatório de viagem devidamente preenchido e 

assinado para a devida prestação de contas junto ao SCDP ou à FAPERJ. Comprometo-

me ainda a devolver o valor não comprovado. 

 

 

 

Seropédica, ______ de ______________ de _____ 

 

 

 

_________________________________________

Assinatura do(a) solicitante  

 

 

 

_________________________________________

Assinatura do orientador(a)
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ANEXO II 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Declaro, para os devidos fins, que eu, XXXXXXXXXXX, CPF XXXXXXXXXXX, aluno(a) 

devidamente matriculado(a) no Curso/ de Pós-Graduação em Economia Regional e 

Desenvolvimento sob o número de matrícula XXXXXX, em nível de mestrado, da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro, tenho ciência das obrigações inerentes à qualidade de 

beneficiário da taxa do PROAP, conforme o regulamento vigente do Programa CAPES/PROAP, 

e nesse sentido, COMPROMETO-ME a respeitar as seguintes cláusulas: 

 

I – comprovar através de cópia de certificado que estive no congresso em, no máximo, 15 

dias após ao término do evento – XXXXXXXXXXX, durante os dias: 

XXXXXXXXXXX. 

 

II – que fico responsável pela verba que me foi concedida e que me responsabilizo a usar 

em prol de despesas relacionadas ao congresso. 

 

 

A inobservância das cláusulas citadas acima, e/ou se praticada qualquer fraude pelo(a) 

beneficiário, implicará(ão) no cancelamento da bolsa ou taxa, com a restituição integral 

e imediata dos recursos, de acordo com os índices previstos em lei competente, 

acarretando ainda, a impossibilidade de receber benefícios por parte da CAPES, pelo 

período de até cinco anos, contados do conhecimento do fato. 

 

 

Assinatura do(a) beneficiário:________________________________________  

Local e data: ______________________________________________________ 

 

Coordenador(a) do Programa de Pós-

Graduação 

 

 

___________________________________ 

Carimbo e assinatura 

 

 

Representante da Comissão de Bolsas 

Capes 

 

 
___________________________________ 

Nome e assinatura 

 

 

 

 


