
 
 

 

 

 

Norma interna referente ao Pagamento de Auxílio Financeiro ao Pesquisador do Programa de 
Pós-graduação em Design (PPGDg) da Universidade Federal do Maranhão 

 

Dispõe sobre normas referentes ao paga-
mento de auxílio financeiro ao pesquisador 
com verba do PROAP/CAPES e em consonân-
cia com a PORTARIA No 012/2020 – _AGEU-
FMA/PPGT de 16 de setembro de 2020. 

 

O Colegiado do PPGDg, no uso das suas atribuições, conforme ata da reunião ordinária realizada 
no dia 05 de outubro de 2020 estabelece a presente norma sobre o pagamento de auxílio finan-
ceiro ao pesquisador.  

Art. 1º. Destina-se o montante dos recursos PROAP/CAPES na rubrica para pagamento de auxí-
lio financeiro a docentes permanentes do PPGDg/UFMA que estejam orientando alunos regu-
larmente matriculados ou egressos do programa. 

§ 1º Poderão ser destinados recursos adicionais próprios do programa para o pagamento de 
auxílio financeiro ao pesquisador de acordo com deliberação do colegiado do curso. 

Art. 2º. A ajuda de custo será liberada exclusivamente enquanto houver verba desta rubrica 
PROAP/CAPES, mediante o lançamento de edital interno. As solicitações serão apreciadas pelo 
Colegiado do PPGDg/UFMA, segundo os critérios do edital, e as solicitações deverão ser subme-
tidas via e-mail (ppgdg.ccet@ufma.br).  

Art. 3º. O auxílio financeiro é exclusivo para custeio de materiais de consumo, manutenção de 
equipamentos, deslocamento para coleta de campo, despesas de tradução/revisão textual e/ou 
pagamento de taxas de publicação, que estejam diretamente relacionados aos projetos de dis-
sertação ou tese orientados e ao projeto de pesquisa vigente do docente. 

Art. 4º. O valor do auxílio deve ser estipulado pelo colegiado, a cada ano, de acordo com a verba 
disponível, e as solicitações devem ser limitadas a uma (01) solicitação por docente por ano.  

§ 1º Solicitações para pagamento de taxas de publicação devem se referir a artigos publicados 
no ano da vigência do edital como produto da dissertação ou tese de discentes ou egressos, 
tendo o discente/egresso como primeiro e o orientador como último autor, respectivamente. 
Deverão ser anexados: (a) proforma invoice contendo o custo total da publicação, (b) a carta de 
aceite do artigo, (c) o manuscrito do artigo aceito, e (d) a comprovação da classificação do pe-
riódico classificado no estrato médio (B3-B2) ou superior (B1-A1) do Qualis AUD (incluir o print 
da tela da classificação – quadriênio 2013-2016/AUD). 
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§ 2º Solicitações de materiais de consumo (reagentes, kits analíticos, tonner de impressora, 
utensílios de laboratório, equipamentos de proteção individual, etc.) deverão ser acompanha-
das de orçamento comercial com descrição do item e de justificativa do uso do mesmo no âm-
bito do projeto do discente e docente em questão. 

§ 3o Solicitações de aquisição e manutenção de tecnologias em informática e da informação 
caracterizadas como custeio (peças de reposição, fontes, memórias, etc.) deverão ser acompa-
nhadas de orçamento comercial com descrição do item e de justificativa do uso do mesmo no 
âmbito do projeto do discente e docente em questão. 

§ 4º Solicitações de serviços de terceiros (manutenção corretiva ou preventiva de equipamen-
tos, processamento de amostras, etc.), deverão ser acompanhadas de orçamento comercial com 
descrição do serviço e de justificativa do uso do mesmo no âmbito do projeto do discente e 
docente em questão. 

§ 5º Solicitações de manutenção de equipamentos de maior complexidade, comprovadamente 
multiusuários, o valor a ser concedido será decidido pelo Colegiado, com base nos recursos dis-
poníveis, mediante justificativa da importância do equipamento para as pesquisas do 
PPGDg/UFMA. 

Art. 5º. O(A) orientador(a) deverá enviar um e-mail (modelo anexo), até  o prazo estipulado em 
edital para o PPGDg (ppgdg.ccet@ufma.br) para ser analisado o pedido e, se aprovado, aberto 
o processo de pagamento junto à PPGT.  

Art. 6º. Os pedidos serão analisados pela coordenação e submetidos à apreciação do Colegiado 
para deferimento ou não dos mesmos. Os(as) solicitantes serão comunicados da decisão via e-
mail.  

Art. 7º. Casos omissos devem ser encaminhados ao Colegiado para apreciação e deliberação.  

Art. 9o. A prestação de contas deve efetuada até o prazo estabelecido em edital, com a entrega 
das notas fiscais dos materiais e serviços aprovados, em conformidade com a especificação e 
justificativa apresentada na proposta. A documentação deve ser emitida com os dados do(a) 
docente.  

 

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se. 
São Luís, MA, 06 de outubro de 2020.  

 

 
Profa. Dra. Raquel Gomes Noronha 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Design 
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