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EDITAL Nº 010/2019/PROPESPG/UNIFAP, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019 

 

 

DISPÕE SOBRE OS CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO 

ATRAVÉS DE RECURSO DE CUSTEIO AOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÕES 

STRICTO SENSU (MESTRADO E DOUTORADO) DA UNIFAP. 

 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação – PROPESPG, torna público o processo seletivo para seleção de propostas que visem 

atender a necessidade dos Programas de Pós-Graduações stricto sensu da UNIFAP buscando a 

melhoria da pesquisa científica  em suas respectivas áreas através de CONCESSÃO DE 

RECURSO DE CUSTEIO AOS PROGRAMAS. 

1. DO OBJETIVO DO EDITAL 

 O objetivo do preseente edital é fortalecer os Programas de Pós-Graduação através da 

concessão de recurso de custeio com vistas a promover o aperfeiçoamento e estimular a 

continuidade do progresso qualitativo e quantitativo de sua produção acadêmica. 

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Poderão participar deste edital, Programa de Pós-Graduação stricto sensu da UNIFAP 

elencados no item 3. 

A indicação do planejamento do gasto do recurso pelo Programa de Pós-Graduação  deverá ser 

enviada à PROPESPG com cópia para o DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO-

DPG até a data de 11 de outubro de 2019, prazo de habilitação neste edital. 

 Ressalta-se que, a UNIFAP concederá os auxílios previstos neste edital conforme a 

disponibilidade financeira desta Instituição, podendo ocorrer concessões em prazos diferenciados 

ou não ocorrer a concessão em caso de indisponibilidade de recursos. 

 Toda e qualquer atividade financiada pelo auxilio oriundo deste edital deverá, 

obrigatoriamente, conter a menção de apoio da UNIFAP em sua veiculação. 

3. DO APOIO FINANCEIRO 

 Será fornecido um APOIO FINANCEIRO na forma de recurso para custeio, conforme a 

tabela abaixo: 

 

 PROGRAMAS DA UNIFAP  VALOR 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPESPG 

Rod. Juscelino Kubitscheck, km 02 s/n Campus Marco Zero – Macapá (AP) CEP: 68.903-419 
e-mail: propespg@unifap.br 

PROPESPG 
Email: 
propespg@unifap.br 
Contato: 4009-2941 

CAMPUS MARCO ZERO – Macapá 
Rod.Juscelino K. de Oliveira – Km 02 Jardim Marco Zero 

CEP 68903-419 www.unifap.br 

 

 

Que possuam Doutorado (seja em rede, 

associação, ou exclusivo) 

 R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) 

Mestrados Acadêmicos  R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 

Mestrados Profissionais (seja em rede, 

associação, ou exclusivo) 

 R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

 

 A não utilização do auxílio financeiro por parte do Programa implicará no seu impedimento 

de participação de certames promovidos pela PROPESPG no período de 12 meses, a contar da 

data de devolução do auxílio, exceto em casos extraordinários e justificáveis. 

 Observação: A execução do auxílio e das atividades previstas deverão ocorrer até o dia 

30 de dezembro de 2019. 

 

4. DOS ITENS FINACIÁVEIS 

 O auxílio poderá cobrir despesas de custeio como: 

 a) Diárias a servidor no país – diárias para docentes integrantes do Programa de Pós-Graduação 

(PPG), visando a participação em atividades ligadas ao PPG, tais como atividades de campo, realização 

de pesquisa fora da sede, participação em congressos científicos, artísticos ou culturais, apresentando 

trabalho(s) aprovado(s) pela comissão organizadora do evento, obrigatoriamente com a participação 

conjunta de discente(s) orientando e/ou colaboradores; 

 b) Diárias para colaboradores eventuaias no país -  colaborador eventual do programa de 

pós-graduação (professores e/ou pesquisadores de outros centros do Brasil) que venham participar de 

atividades ligadas ao PPG como participação em bancas, ministrar cursos, seminários e/ou palestras, etc., 

realizados pelo Programa;  

 c) Passagens no país – passagens para docentes e/ou colaboradores eventuais do PPG, visando a 

participação em congressos científicos, artísticos ou culturais, apresentando trabalho(s) aprovado(s) pela 

comissão organizadora do evento, obrigatoriamente com a participação conjunta de discente(s) orientando 

e/ou colaboradores, assim como a vinda de colaboradores para participação em atividades do PPG; 

 

5. DA INSCRIÇÃO E PROPOSTA 

 A proposta constitui-se de uma solicitação de recursos de custeio que demonstre a relevância e 

a contribuição para o fortalecimento do Programa de Pós-Graduação, deve ter caráter institucional 

e ser apresentada impreterivelmente até o dia 11/10/2019 pelo Coordenador do Programa de 

Pós-Graduação proponente, devendo conter: 
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a) Formulário de Solicitação de Apoio Financeiro com Planejamento de gasto dos recursos em 

forma de planilha (ANEXO I); 

b) Termo de Compromisso contendo os dados e a assinatura do Professor Coordenador 

(ANEXO II)  

 A proposta deve ser encaminhada em forma de Memorando Eletrônico para a  PROPESPG  

com cópia para a SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO, em formato 

PDF, contendo todos os documentos acima elencados. Em seguida, deve ser entregue via física, 

com a assinatura e carimbo do Coordenador do Programa em conjunto todos os documentos 

supracitados, com destino à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Prédio da Reitoria, 

térreo. 

 

6. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

A seleção das propostas submetidas será realizada pela PROPESPG mediante avaliação dos 

documentos (formulários) citados no item 5 deste edital. 

Observação: A aprovação da proposta não implicará na liberação total do recurso 

financeiro, o qual se dará mediante disponibilidade financeira da instituição. 

 

7. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A Prestação de Contas relativa aos recursos concedidos mediante o presente edital deve ser 

observada e encaminhada obrigatoriamente via processo à PROPESPG, impreterivelmente, no 

prazo de 60 dias após o encerramento do prazo para execução dos valores, que deverão ocorrer 

em até 3 0  d e  dezembro de 2019. Os contemplados deverão observar os seguintes documentos para 

composição da prestação de contas: 

a) Formulário de encaminhamento de Prestação de Contas disponível no site da Propespg; 

b) Relatório analítico das atividades realizadas, apresentando resultados obtidos e impactos 

para o desenvolvimento do Programa; 

c) Relação de pagamentos dando conta da aplicação detalhada dos recursos e os respectivos 

comprovantes; 

d) Originais dos comprovantes das despesas (notas fiscais em nome da Fundação 

Universidade Federal do Amapá, faturas e outros comprovantes); 

e) Nos casos de viagens aéreas e/ou terrestres, anexar à prestação de contas: nota fiscal ou 

comprovante de pagamento, bilhetes/canhotos de embarque e relatórios de viagem (modelo 

vigente utilizado na IFES); 
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f) No caso de diárias, preencher o anexo de Declaração de Diárias para coordenador e/ou 

participante/colaborador, disponível no site da PROPESPG; 

g) O beneficiário do auxílio firmará um compromisso com a Administração, no sentido de 

cumprir as orientações constantes no presente edital. 

h) O acompanhamento do prazo é de responsabilidade do beneficiário, bem como a 

correta aplicação dos recursos concedidos e a apresentação da documentação comprobatória para 

elaboração da prestação de contas, são de inteira responsabilidade do beneficiário. 

i) Observação: Não Será permitida a prorrogação do prazo para execução da 

proposta. 

j) A ausência de prestação de contas ou sua não aprovação implicará em inadimplência do 

beneficiário, proibindo-o de participar de novos editais da PROPESPG, com conseqüente 

abertura de Processo Administrativo Disciplinar para apurar possíveis irregularidades no uso de 

recursos públicos. 

l) O beneficiário cujas despesas descritas no relatório não forem aprovadas terá o prazo de 

30 dias para as correções, complementações e/ou devoluções necessárias à prestação de contas. 

 

8. DA DISTRIBUIÇÃO DOS AUXÍLIO 

 Serão ofertados 17 auxílios, um para cada curso de pós-graduação stricto sensu da UNIFAP 

(seja em rede, associação, ou exclusivo), com proposta aprovada nos termos deste edital, na 

forma da tabela disposta no item 3. Sendo 04 (quatro) Cursos de Doutorados, 09 (nove de 

Mestrados Acadeêmicos e 04 (quatro) de Mestrados Profissionais: 

a) PPGBIO – Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical (Doutorado); 

b) BIONORTE – Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia (Doutorado 

em Rede); 

c) PPGIF – Programa de Pós-Graduação em Inovação Farmacêutica (Doutorado em Rede); 

d) EDUCANORTE –  Programa de Pós-Graduação em Educação na Amazônia (Doutorado em 

Rede); 

e) PPGBIO – Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical (Mestrado 

Acadêmico); 

f) PPGCS - Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (Mestrado Acadêmico); 

g) PPGMDR - Programa de Pós-Graduação / Mestrado em Desenvolvimento Regional 

(Mestrado Acadêmico); 

h) PPGCF – Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (Mestrado Acadêmico); 

http://www2.unifap.br/ppgbio/
http://www2.unifap.br/ppgbio/
http://www2.unifap.br/ppcs/
http://www2.unifap.br/ppgmdr/
http://www2.unifap.br/ppgcf/
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i) PPGED – Programa de Pós-Graduação em Educação (Mestrado Acadêmico); 

j) PPGCA – Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (Mestrado Acadêmico); 

k) PPGLET –Programa de Pós-Graduação em Letras (Mestrado Acadêmico); 

l) PPGH – Programa de Pós-Graduação em História (Mestrado Acadêmico); 

m) PPGEO – Programa de Pós-Graduação em Geografia (Mestrado Acadêmico); 

n) PPGEF – Programa de Pós-Graduação em Estudos de Fronteira (Mestrado Profissional); 

o) PROFMAT – Mestrado Profissional em Matemática  (Mestrado Profissional); 

p) PROFHISTÓRIA- Mestrado Profissional em História  (Mestrado Profissional); 

q) PROFNIT –   Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de 

Tecnologia para Inovação Tecnológica (Mestrado Profissional) 

 

9. CRONOGRAMA 

 

Inscrições 07 a 11 de outubro de 2019 

Resultado preliminar 12 de outubro de 2019 

Resultado final 14 de outubro de 2019 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Ao submeter a sua proposta o proponente declara estar ciente e concorda com as exigências 

deste edital. 

 Todos os resultados deste processo de seleção serão publicados no site da PROPESPG e 

DPG. 

 Os casos não previstos neste edital deverão ser encaminhados à PROPESPG. 

 

 

Macapá, 08 de outubro de 2019. 

 

Profa. Dra. Amanda Alves Fecury 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

Portaria 1716/2018-UNIFAP 

 

 

 

Prof. Dr. Fernando Antônio de Medeiros 

Diretor do Departamento de Pós-Graduação 

Portaria 1787/2018-UNIFAP 

 


