FORMULÁRIO UNIFICADO PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSO PROEX/CAPES

Eu, Prof.(a). Dr.(a).

, CPF nº

PPGBTOX/UFSM

, venho por intermédio deste,

solicitar via recurso de custeio PROEX/CAPES do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Bioquímica
Toxicológica (PPGBTox) da Universidade Federal de Santa Maria a importância de R$

, para custear o seguinte

item assinalado abaixo:
Materiais de laboratório para fins científicos
Auxílio para publicação científica
Publicação de artigo indexado
Correção de inglês
Inscrição em eventos científicos (detalhar o nome do evento e o local do evento na descrição do pedido)
Serviço de terceiros (não assinalar se for solicitação de auxílio para membros externos em eventos/bancas do PPGBTox)
Passagens (detalhar trajeto(s) na descrição do pedido)
Diárias
Nacional
Internacional
Quantidade:
Período:
/
/
a
/
/
Descrição do pedido:

Nome do beneficiário a quem o cheque será emitido:
CPF ou CNPJ do beneficiário:

SE A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A ESTE CHEQUE NÃO FOR APROVADA PELA CAPES,
RESPONSABILIZO-ME PELA DEVOLUÇÃO DO VALOR.

Assinatura do solicitante:

Data

/

/

PARA O PAGAMENTO, A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA OBRIGATORIAMENTE CONTENDO OS
SEGUINTES DADOS:
NOME: DANIELA BITENCOURT ROSA LEAL / CAPES
CPF: 558.229.830-49
Nº PROCESSO PROEX: 23038.002125/2021-85
Nº AUXPE: 0036/2021
Além da NOTA FISCAL, para cada solicitação, anexar como documento(s) comprobatório(s), o que se pede:
Materiais de laboratório para fins científicos: 3 orçamentos (se houver, necessário caso o valor exceda R$ 5.000,00)
ou carta de exclusividade;
Auxílio para publicação científica: recibo/comprovante de pagamento da publicação ou invoice do periódico com a
cópia da fatura do cartão de crédito do valor convertido em reais (pagamento em 1 parcela no crédito);
Inscrição em eventos científicos: comprovante do pagamento de inscrição e de participação no evento científico;
Serviço de terceiros: recibo CAPES modelo A (serviços prestados por pessoa física quando essa não possui
talonários de Nota Fiscal de Serviços);
Passagens: cartão ou comprovante de embarque, cópia da fatura fechada do cartão de crédito (pagamento em 1 parcela
à vista no CRÉDITO) e comprovante de participação (se for auxílio para participantes externos, anexar também o recibo
Diárias: comprovante ou atestado de participação na atividade fim p
Se for diária
nacional, o valor é R$ 320,00 por diária. Se for diária internacional, o valor é US$ 260,00 por diária (no caso, acrescentar
o pedido em reais e a cotação do dólar do dia).

