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São Paulo, 16 de julho de 2015. 

 

 

Instruções sobre uso dos Recursos do PROAP (Programa de apoio a Pós-graduação da 

CAPES) para participação em eventos científicos, trabalhos de campo e demais despesas. 

 

Os recursos provenientes do PROAP têm utilização regulamentada pela Portaria nº 156, de 28 de 

novembro de 2014. Do total de recursos recebidos da CAPES, importante parcela é destinada ao 

custeio de bancas avaliadoras de defesas de dissertação de Mestrado e teses de Doutorado, o que 

inclui as passagens para deslocamento dos membros externos e diárias para alimentação e 

hospedagem.  

As recentes alterações na forma de utilização dos recursos PROAP fez com que o processo se 

tornasse mais lento e burocrático, resultando em utilização apenas parcial dos recursos efetivamente 

disponibilizados. Tendo em vista a necessidade de utilização mais eficiente, a CCP reunida no dia 

14 de julho decidiu experimentar uma nova forma de distribuição dos recursos para a participação 

em eventos científicos, trabalhos de campo e demais despesas.  

Assim, os alunos e professores serão contemplados com auxílios de acordo com a ordem 

cronológica da demanda até que os recursos se esgotem, com prioridade para aqueles que utilizam 

pela primeira vez no exercício. Essa experiência será acompanhada mensalmente por meio de 

avaliação do saldo do Programa, podendo ser alterada se o coletivo julgar necessário. 

Os valores de auxílio estabelecidos para participação em eventos e trabalhos de campo são os que se 

seguem: 

- Até R$ 1000,00 para participação em eventos nacionais; 

- Até R$1500,00 para participação em eventos na América Latina; 

- Até R$3000,00 participação em eventos nos demais países; 

- Até R$1500,00 para realização de trabalhos de campo. 

 



 

 
FFLCH 

 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
Departamento de Geografia 
 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Av. Prof. Lineu Prestes, 338 - CEP 05508-900 - Cidade Universitária - São Paulo (SP) 
Tel.  (011) 3032-2217 - 3091-3769 - Fax (011) 3091-3159 - e-mail: flg@usp.br 

DG  

FFLCH USP 

 

Os pedidos podem ser enviados diretamente ao Sr Valdeni (da Seção de Convênios), comunicando a 

solicitação à Secretaria. As normas de utilização e prestação de contas continuam seguindo as 

orientações do Sr. Valdeni. Confira orientações no arquivo Roteiro para Pagamento de Auxílio a 

Estudante. 

 

Atenciosamente, 

 

Profª Drª Ligia Vizeu Barrozo 

Coordenadora do Programa de  

Pós-graduação em Geografia Física 

FFLCH/USP 


