
PROEX – AUXÍLIO PARA ALUNOS 
 
 

1. Objetivo 

Disponibilização de verba PROEX/Custeio de 2017 para alunos de mestrado e doutorado. 
 
 

2. ALUNOS DE MESTRADO 
a) O que pode ser solicitado: inscrição e/ou passagem e/ou diárias para participação em 

congresso. 
b) Valor: Até R$ 1.000,00 

c) Requisitos: 

- entrada: a partir de 2016/1 

- regime integral 

- créditos concluídos 

- trabalho do congresso deve ser fruto da dissertação de mestrado do aluno. 

Obs: No caso de passagem, se o valor for acima de R$ 1.000,00, o aluno pode complementar. 
Isso não vale para inscrição. 

 
 

d) Como solicitar: Enviar FORMULÁRIO de solicitação preenchido e aceite do trabalho para 
proex@eq.ufrj.br (ATENÇÃO: O aluno deve realizar a solicitação da verba e aguardar 
aprovação ANTES de realizar a inscrição no congresso) 

 
 

e) Prestação de Contas: 

 inscrição em congresso: cópia do boleto pago, recibo de pagamento e certificado de 
participação de trabalho apresentado no evento. 

e.1. Passagens: a compra deverá ser realizada via agência FREEDOM 
(freedom@freedomturismo.com.br). A compra sempre deverá ser feita com cópia para o email 
do proex (proex@eq.ufrj.br). Deverão ser encaminhados os cartões de embarque e e-tickets (ou 
recibos de pagamentos). 

 
e.3. Diárias – apenas quando ocorrer pernoite. 

 
O valor das diárias encontra-se abaixo (DECRETO Nº 6.907, DE 21 DE JULHO DE 2009 – Governo 
Federal). A diária deverá ser utilizada para deslocamento, pagamento de diárias de hotel, 
alimentação e etc). 

mailto:proex@eq.ufrj.br
mailto:freedom@freedomturismo.com.br
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.907-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.907-2009?OpenDocument


Para pagamento de diárias, deverão ser obedecidos aos tetos praticados pela Administração Pública 
Federal, conforme Decreto nº. 5.992/2006, de 19 de dezembro de 2006 e Decreto n.º 71.733, de 18 
de janeiro de 1973, alterados pelo Decreto n.º 6.907 de 21 de julho de 2009; bem como norma da 
CAPES específica para este fim. As diárias são destinadas a gastos com hospedagem, alimentação 
e deslocamento. (http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_059- 
2013_AnexoII-Manual-PrestacaoContasAUXPE.pdf) 

 
 

Deslocamentos 

- para Brasília, Manaus e Rio de Janeiro = R$ 224,20 

- para BH, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador e SP = R$ 212,40 

- para outras capitais – R$ 200,60 

- demais deslocamentos – R$ 177,00 
 
 

3. ALUNOS DE DOUTORADO 
a) O que pode ser solicitado: Revisão de língua inglesa em artigo técnico 
b) Valor: Até R$ 1.000,00 

c) Requisitos: 

- entrada: a partir de 2015/1 

- regime integral 

- exame de qualificação defendido 

- Não serão aceitas solicitações de aluno bolsista do CNPq 

Obs:Caso o aluno comprove que já tenha um artigo (gerado a partir de sua tese de doutorado) 
aceito para publicação em periódicos que atenda aos critérios de defesa, alternativamente, o 
aluno poderá solicitar uma participação em congresso, conforme descrito no item anterior. 

d) Como solicitar: Enviar a solicitação com o orçamento do serviço para proex@eq.ufrj.br 
 

e) Prestação de Contas: Nota fiscal do serviço realizado.O comprovante deve estar em nome 
da coordenadora do curso. 

 
 
 

Dados constantes nos comprovantes (Nota Fiscal): 

Veronica Calado/CAPES  

 
Endereço: Av. Athos da Silveira Ramos, 149, Centro de Tecnologia, Bloco E, Sala E- 
200, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 21941-909. 

 

OBS1. Não será aceito pagamento realizado via cartão de crédito em empresas estrangeiras; 
apenas empresas nacionais que forneçam nota fiscal de serviço estão habilitadas. 

OBS2. Não serão aceitos serviços de versão, mas apenas de revisão. 
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