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Orientações para solicitação de recursos do PROAP

(diárias, passagens, taxas de inscrição e publicação)

Os recursos do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) poderão ser

utilizados principalmente para demandas de: taxas de inscrição em eventos

científicos (alunos e professores); taxas de publicação (alunos e professores);

diárias e passagens (alunos, professores e participantes externos); revisão e

tradução de artigos científicos.

1) Pagamento de taxa de inscrição em evento científico:

O levantamento acerca da participação em eventos científicos será efetuado no

momento em que for realizado o planejamento do PROAP (geralmente entre os meses

de março e maio). Neste momento os docentes deverão comunicar por e-mail a

necessidade de recursos por parte de seus orientandos ou para uso próprio. Os alunos

poderão fazer as solicitações diretamente à Coordenação do Programa, colocando o

orientador em cópia no e-mail, a fim de confirmar que está ciente e de acordo. Casos que

não tenham sido comunicados no período adequado poderão ser avaliados ao longo do

ano.

O pagamento de taxa de inscrição está condicionado à apresentação de

trabalho no respectivo evento (casos excepcionais poderão ser avaliados pela

Coordenação do Programa).

A solicitação poderá ser efetuada por e-mail com, no mínimo, 30 dias de

antecedência do evento. Devem ser anexados:

1- Requerimento de pagamento de taxa de inscrição em evento (somente

preenchido, as assinaturas serão coletadas via PEN-SIE);

2- Folder do evento, ou imagem do site, nos quais seja possível visualizar o

valor da taxa de inscrição;

https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/557/2022/04/formulario-prprp-taxa-insc-PEN-1.doc


3-  Aceite do trabalho;

4- Autorização de desconto em folha (quando for aluno);

5- Conversão do valor por meio do conversor de moedas do Banco Central

(para evento internacional).

Caso o pedido seja aprovado, será aberto processo no PEN-SIE para assinatura

dos documentos pelos interessados e posterior trâmite às demais instâncias dentro da

Universidade.

Será solicitada a prestação de contas dos recursos recebidos por meio do envio

do certificado referente à apresentação no evento.

2) Pagamento de taxa de publicação:

O levantamento das necessidades será efetuado no momento em que for

realizado o planejamento do PROAP (geralmente entre os meses de março e maio). Os

docentes deverão comunicar por e-mail a demanda de recursos por parte de seus

orientandos ou para uso próprio. Os discentes poderão fazer as solicitações diretamente

à Coordenação do Programa, colocando o orientador em cópia no e-mail, a fim de

confirmar que está ciente e de acordo. Casos que não tenham sido comunicados no

período adequado poderão ser avaliados ao longo do ano.

 A solicitação poderá ser efetuada por e-mail. Devem ser anexados:

1- Requerimento de pagamento de taxa de publicação (somente preenchido, as

assinaturas serão coletadas via PEN-SIE);

2- Proposta de valor da taxa de publicação (cobrada pela revista, periódico ou

evento);

3-  Cópia do artigo;

4- Autorização de desconto em folha (quando for aluno);

5- Conversão pelo conversor de moedas do Banco Central (para revista/evento

internacional).

Caso o pedido seja aprovado será aberto processo no PEN-SIE para assinatura

dos documentos pelos interessados e posterior trâmite às demais instâncias dentro da

Universidade.

Será solicitada a prestação de contas dos recursos recebidos por meio de: recibo

original no valor da taxa de publicação do artigo; ou, cópia da fatura do cartão de

crédito, se for publicação internacional.

https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/557/2022/04/Formulario_-_Autorizacao_Desconto_em_Folha.doc
https://www.bcb.gov.br/conversao
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/557/2022/04/formulario-prprp-taxa-publi-PEN-1.doc
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/557/2022/04/Formulario_-_Autorizacao_Desconto_em_Folha.doc
https://www.bcb.gov.br/conversao


3) Pagamento de diárias e passagens:

O Pagamento de diárias e passagens poderá ser solicitado para alunos e

professores do Programa, no caso de viagem para participação em evento científico,

realização de atividades de pesquisa em instituições parceiras, apresentação de

seminários em instituições parceiras ou outras demandas que poderão ser avaliadas

pela Coordenação.

Além disso, pode ser efetuado o pagamento de diárias e passagens para

colaboradores externos que venham a participar de defesas presenciais na UFSM,

apresentar seminários e palestras, ou outras situações de colaboração. Nesse caso

também poderá ser ofertado ao colaborador a opção de hospedagem em hotel parceiro

da UFSM (nesse caso não poderão ser pagos valores em diárias).

3.1 Diárias e passagens para alunos do PPGFÍS: a solicitação poderá ser

encaminhada por e-mail, em cópia ao orientador, contendo o Formulário de solicitação

de diárias e passagens - Alunos (disponível na página do Programa: Menu >

Documentos > Tutoriais e formulários). O formulário deverá estar acompanhado da

Autorização de desconto em folha, assinada pelo orientador.

Havendo necessidade de passagens deverá ser enviado também o Requerimento

de emissão de passagens aéreas e rodoviárias. As solicitações de diárias e passagens

deverão ser encaminhadas com, no mínimo, 30 dias de antecedência.

O aluno poderá solicitar ambos, contudo o atendimento da solicitação dependerá

dos recursos disponíveis pelo Programa. No caso de diárias internacionais deverá ser

enviado o requerimento específico (disponível na página do Programa: Menu >

Documentos > Tutoriais e formulários).

Após a viagem será solicitada a prestação de contas por meio do Relatório de

Viagem, bilhetes das passagens de ida e volta (tanto rodoviárias, quanto aéreas) e

documentos comprobatórios de acordo com a finalidade (certificado de apresentação em

evento; comprovantes de alimentação; comprovantes de hospedagem, entre outros).

https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/557/2022/04/Requerimento-de-diarias-e-passagens-alunos.docx
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/557/2022/04/Requerimento-de-diarias-e-passagens-alunos.docx
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/557/2022/04/Requerimento-de-diarias-e-passagens-alunos.docx
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/557/2022/04/Requerimento-de-diarias-e-passagens-alunos.docx


3.2 Diárias e passagens para professores do PPGFÍS: a solicitação poderá ser

encaminhada por e-mail, contendo o Formulário de solicitação de diárias e passagens

- Professores (disponível na página do Programa: Menu > Documentos > Tutoriais e

formulários).

Havendo necessidade de passagens deverá ser enviado também o Requerimento

de emissão de passagens aéreas e rodoviárias (o atendimento das demandas fica

condicionado à disponibilidade de recursos financeiros pelo Programa). As solicitações

de diárias e passagens deverão ser encaminhadas com, no mínimo, 30 dias de

antecedência.

Após a viagem será solicitada a prestação de contas por meio do Relatório de

Viagem, bilhetes das passagens de ida e volta (tanto rodoviárias, quanto aéreas) e

documentos comprobatórios de acordo com a finalidade (certificado de apresentação em

evento; comprovantes de alimentação; comprovantes de hospedagem, entre outros).

3.3 Diárias e passagens para colaboradores externos: a solicitação deverá ser

encaminhada pelo integrante do Programa interessado na colaboração (orientador do

aluno que realizará a defesa, no caso de banca; docente que convidou para apresentação

de seminário na UFSM, etc).

O pedido poderá ser enviado por e-mail, contendo o Formulário de solicitação de

diárias e passagens - Externos (disponível na página do Programa: Menu >

Documentos > Tutoriais e formulários). Para o caso de bancas de defesa deverá ser

enviado ainda o formulário de cadastro.

Havendo necessidade de passagens deverá ser enviado também o Requerimento

de emissão de passagens aéreas e rodoviárias (o atendimento das demandas fica

condicionado à disponibilidade de recursos financeiros pelo Programa). As solicitações

de diárias e passagens deverão ser encaminhadas com, no mínimo, 30 dias de

antecedência.

Para colaboradores externos pode ser solicitada a hospedagem no Park Hotel

Morotin, por meio de formulário específico. Salientando que, nesse caso, não poderão

ser pagas diárias.

Após a viagem será solicitada a prestação de contas por meio de ata de defesa

(para participação em bancas), comprovante das atividades realizadas (seminários,

pesquisar, publicações), comprovantes de alimentação e hospedagem no período, etc.

https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/557/2022/04/Requerimento-de-diarias-e-passagens-docentes.docx
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/557/2022/04/Requerimento-de-diarias-e-passagens-docentes.docx
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/557/2022/04/Requerimento-de-diarias-e-passagens-alunos.docx
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/557/2022/04/Requerimento-de-diarias-e-passagens-alunos.docx
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/557/2022/04/Requerimento-de-diarias-e-passagens-externos.docx
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/557/2022/04/Requerimento-de-diarias-e-passagens-externos.docx
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/557/2022/04/CADASTR0_VISITANTE-1.doc
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/557/2022/04/Formulario_-_Requisicao_de_hospedagem_Park_Hotel_Morotin.doc


4) Tradução e revisão de artigos científicos:

Para pedidos de tradução e revisão de artigos o interessado deverá entrar em

contato com a Coordenação do Programa, a fim de verificar se há empresa contratada

pela UFSM para realização desses serviços no período específico.

Havendo empresa contratada, o pedido deverá ser efetuado por e-mail,

contendo o artigo que deverá ser traduzido revisto.

Geralmente são ofertados serviços de: Tradução do idioma português para o

inglês e  Revisão do idioma inglês.

A secretaria efetuará a abertura do processo no PEN-SIE para encaminhar à

PRPGP.


