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1 OBJETIVO 

Descrever o procedimento utilizado pelo PPGGECON para solicitação e prestação de contas, referente 

a todos os tipos concessão de Auxílios Financeiros. 

 

2 RESPONSABILIDADE 

Aos beneficiários (docentes e discentes) cabe a responsabilidade do envio das informações. 

 

O coordenador do Programa é responsável pela aprovação das solicitações no SEI. 

 

A secretaria do Programa é responsável pela elaboração, acompanhamento e prestação de contas no 

SEI. 

 

3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  

Portaria N. 156 CAPES, DE 2014  

Regulamento do PPGGECON, art. 5º, XII 

Manual de utilização dos recursos destinados ao programa de apoio à pós-graduação (PROAP) da 

CAPES - PROAD 

 

4 APLICAÇÃO 

Este procedimento se aplica aos beneficiários das concessões de auxílio financeiro (docentes e 

discentes). 

 

5 EQUIPAMENTOS E SOFTWARES UTILIZADOS  

Serão utilizados para solicitação e prestação de contas referente à concessão de auxílios financeiros o 

Sistema Eletrônico de Informação – SEI,  computador, impressora e rede de internet. 

 

 

 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/PORTARIA-N-156-DE-28-DE-NOVEMBRO-DE-2014.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/142/o/Resolucao_CEPEC_2018_1624.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/692/o/Manual_PROAP_mar%C3%A7o2020.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/692/o/Manual_PROAP_mar%C3%A7o2020.pdf
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6 PROCEDIMENTO 

6.1 Solicitação de auxílio para inscrição em evento 

Enviar para o e-mail gecon.eec@ufg.br,  com antecedência mínima de 30 dias da data do evento, o 
pedido de auxílio financeiro com os seguintes documentos e informações, a saber: 
 
 

• Folder do evento; 
 

• Página do evento com o valor da inscrição. Se houver mais de um valor, especificar o que 
deverá ser pago; 

 

• Aceite de trabalho, se houver apresentação; 
 

• Dados bancários. 
 
Valores máximos permitidos para pagamento: 
- Inscrição para eventos no país: R$800,00; 
- Inscrição para eventos no exterior: US$ 600,00. 

 

 
6.2 Solicitação de auxílio para  revisão de artigo científico 
 
 
Enviar para o e-mail gecon.eec@ufg.br o pedido de auxílio financeiro com os seguintes documentos 
e informações, a saber: 
 

• Artigo preliminar com nome(s) do(s) autor(es); 
 

• Dados da revista para qual o artigo será submetido; 
 

• Justificativa de escolha da empresa, preferencialmente estrangeira  
 

• Cotação do serviço; 
 

• Dados bancários. 
 
 
Valor máximo permitido para pagamento: R$ 1.500,00. 
 
Será apoiado apenas a revisão de artigos escritos em língua inglesa e submetidos a periódicos 
científicos com classificação QUALIS igual ou melhor que A4 (ou B2 na classificação antiga) segundo 
avaliação mais recente disponibilizada pela CAPES. 
 
 
 
 
 
 

mailto:gecon.eec@ufg.br
mailto:gecon.eec@ufg.br
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6.3 Prestação de contas 
 

6.3.1 Auxílio para inscrição em evento:  
 
Após o término do evento, o beneficiário tem 30 (trinta) dias para realizar a prestação de contas do 
auxílio recebido, ou seja, apresentar cópia do certificado de participação. No caso de evento no 
exterior, apresentar também o comprovante de pagamento do devido valor em moeda nacional 
(REAL).  
 

 

6.3.2 Auxílio para revisão de artigo científico:  

Após o recebimento do auxílio, o beneficiário tem 30 (trinta) dias para realizar a prestação de contas, 

ou seja, apresentar cópia do documento fiscal de realização do serviço em seu nome e comprovante 

de submissão do artigo      No caso de pagamento em moeda estrangeira, apresentar também o 

comprovante de pagamento do devido valor em moeda nacional (REAL). 

 

6.4 Secretaria 
 
Após receber a documentação do beneficiário e a autorização do coordenador do Programa para a 
concessão, ambos por-email, a secretaria dará início ao processo de inserção das solicitações no SEI. 
Faz-se necessário a inserção do comprovante de vínculo do docente com o programa, disponível no 
Sistema de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA. A secretaria ficará responsável pelo  
acompanhamento da solicitação nas instâncias superiores da UFG até a concessão do auxílio.  
 
Após a concessão do auxílio e o envio da documentação que comprova que o evento foi realizado ou 
que a revisão do artigo científico foi concluída, a secretaria realizará a prestação de contas e finalizará 
o processo, informando assim, o beneficiário em até 15 dias. 
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7 FLUXOGRAMA DO PROCESSO  

7.1  Solicitação 

 

7.2 Prestação de Contas 
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8 ANEXOS 

Não existem anexos a esse procedimento. 

 

 

9 QUADRO DE ALTERAÇÕES 

 

Item Resumo das alterações Data 

6.2 Inclusão dos dados da revista nas 
informações a serem enviadas para a 

secretaria 

26/08/2020 

⎯ ⎯ /    / 

⎯ ⎯ /    / 
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