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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
EDITAL PRPGP/UFSM 024/2022 

 
Chamada Especial de auxílio Transporte Rodoviário 

2ª chamada para julho/dezembro de 2022 
 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria 

torna público a presente Chamada de inscrições para concessão de auxílio “Transporte 

Rodoviário” para custear despesas de: 

 

a) passagem rodoviária, exclusivamente, para trechos atendidos pela empresa Planalto 

Transportes; 

 

1. REQUISITOS DO SOLICITANTE  

1.1. Ser servidor do quadro permanente da UFSM vinculado a um PPG da UFSM como 

docente permanente, visitante ou colaborador. 

 

2. REQUISITOS DA SOLICITAÇÃO 

2.1. O deslocamento deve ser atendido mediante passagem rodoviária emitida pela 

empresa Planalto Transportes. 

2.2. O beneficiário da passagem deve ser docente ou discente do PPG ou ainda externo 

convidado pelo docente para atividades de trabalho no PPG do solicitante.    

2.3. O deslocamento deve atender demanda de atividades de trabalho, especificamente 

relacionadas com atividades de interesse do programa de pós-graduação a que o docente 

pertence (eventos, palestras, cursos, treinamentos, eventos, etc). 

2.4. O docente poderá fazer nesta 2ª chamada até 5 (cinco) solicitações; ou seja, requerer 

o custeio de despesas de pagamento relativas a ida e/ou volta de até cinco deslocamentos 

necessários. 

 

3. DOS RECURSOS 

3.1. O recurso destinado a este Edital depende de liberação orçamentária pela UFSM. 

Caso a demanda recebida seja maior do que os recursos disponíveis nesta chamada, a 

PRPGP se reserva no direito de encerrar o atendimento dos solicitantes. 
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4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. Período: de 07 de julho de 2022 a 15 de dezembro de 2022. 

4.2. Documentos exigidos para solicitação: 

a) Formulário de requerimento, devidamente preenchido e assinado, disponível na 

página da PRPGP (http://www.ufsm.br/prpgp, no menu “Editais” – “Pró-Transporte 

Rodoviário”); 

b) Cópia de material (folder, site, etc) que identifique o evento ou a atividade de pesquisa 

que gera a demanda da passagem, contendo dados do evento ou atividade de pesquisa, 

local e período de realização. 

4.3. Envio documentos: via processo eletrônico nacional (PEN-SIE): 

- Tipo documental:  Processo de passagens rodoviárias – PRPGP (052.22) 
- Documentos a serem anexados ao processo PEN-SIE: 

i- Formulário de requerimento (item 4.2). 
ii-Comprovante(s) de identificação do evento (item 4.2) 

- Despacho: Edital Pró-Transporte Rodoviário PRPGP/UFSM 024/2022 
- Fluxo tramitação: Coordenação do PPG >> COORDENADORIA DE PESQUISA – CP 
(01.09.02.00.0.0) da PRPGP. 
 

5. Recepção e Concessão do auxílio:  

5.1. A Coordenadoria de Pesquisa da PRPGP será responsável pela recepção, conferência 

dos documentos exigidos no ato da inscrição e pelo protocolo da solicitação. 

5.2. No período de até 02 (dois) dias úteis após a submissão da solicitação, caso a 

solicitação apresentada atenda a todos os quesitos do Edital e houver disponibilidade 

financeira, o solicitante receberá as passagens rodoviárias através do processo PEN-

SIE que originou a solicitação. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO: 

6.1. O solicitante cuja solicitação foi contemplada deverá: 

a) Em até 5 (cinco) dias após a execução da viagem, o solicitante deverá encaminhar 

ao NAFIN (01.09.00.01.0.0), no mesmo processo PEN-SIE que recebeu as 

passagens, os documentos que comprovem a realização do motivo da viagem 

(certificado do evento ou relatório simplificado de viagem). 
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7. DA CLÁUSULA DE RESERVA 

À Coordenadoria de Pesquisa – CP/PRPGP reserva-se o direito de resolver os casos 

omissos e as situações não previstas no presente Edital. 

Santa Maria, 07 de julho de 2022. 

 

Profa. Tit. Dra. Cristina Wayne Nogueira 
Pró-Reitora de Pós-graduação e Pesquisa (PRPGP) 

Universidade Federal de Santa Maria 

Prof. Tit. Dr. L. Felipe Valandro 
Coordenador de Pesquisa (PRPGP) 
Universidade Federal de Santa Maria 
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