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AlAlAlAlíneas de despesaíneas de despesaíneas de despesaíneas de despesa    PROAP (no SICONV)PROAP (no SICONV)PROAP (no SICONV)PROAP (no SICONV)    
 

A) Verba do Programa  

 

1) Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades e eventos 

científico-acadêmicos no país e no exterior 

a. Diária Nacional 

i. Despesas com participação de docentes em eventos científico-

acadêmicos, congressos, palestras, workshops e seminários para 

apresentação de trabalho, trabalhos de campo e coleta de dados dos 

programas de pós-graduação. 

ii. NATUREZA DA DESPESA: DIÁRIAS NO PAÍS – 33901414  

1. Como solicitar: sistema Mercúrio WEB 

2. Seguir roteiro no site http://www5.each.usp.br/secao-de-

contabilidade/ 

3. Prestação de contas: no Sistema Mercúrio WEB 

 

b. Auxílio diário Nacional a docente 

i. Despesas com auxílio diário em atividades no país. 

ii. NATUREZA DA DESPESA: DIÁRIAS NO PAÍS – 33901414  

1. Como solicitar: fazer chamado no Sistema Saturno seguindo as 

instruções que constam no sistema 

2. Prestação de contas: não é obrigatória a apresentação de 

comprovantes, mas o interessado deverá apresentar o recibo 

do auxílio (gerado pelos Sistema Mercúrio e entregue pela 

Seção de Tesouraria), relatório de viagem e certificado de 

participação. 

 

c. Diária Internacional 

i. Despesas com atividades no exterior. 

ii. NATUREZA DA DESPESA: DIÁRIAS NO EXTERIOR – 33901416 

1. Como solicitar: primeiro encaminhar para autorização da 

Direção no Sistema Saturno; após aprovação encaminhar no 

Sistema Mercúrio WEB 

2. Seguir roteiro no site http://www5.each.usp.br/secao-de-

contabilidade/ 

3. Prestação de contas: no Sistema Mercúrio WEB 

 

d. Auxílio diário Internacional a docente 

i. Despesas com auxílio diário em atividades no exterior.  

ii. NATUREZA DA DESPESA: DIÁRIAS NO EXTERIOR – 33901416 
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1. Como solicitar: fazer chamado no Sistema Saturno seguindo as 

instruções que constam no sistema 

2. Prestação de contas: não é obrigatória a apresentação de 

comprovantes, mas o interessado deverá apresentar o recibo 

do auxílio (gerado pelos Sistema Mercúrio e entregue pela 

Seção de Tesouraria), relatório de viagem e certificado de 

participação. 

 

e. Passagem aérea nacional 

i. Despesas com passagens aéreas nacionais para docentes, discentes e 

colaboradores externos participarem de bancas examinadoras, 

eventos técnicos-científicos, congressos, workshops, trabalho de 

campo e atividades acadêmicas dos programas de pós-graduação. 

ii. NATUREZA DA DESPESA: PASSAGENS PARA O PAÍS – 33903301 

1. Como solicitar: fazer chamado no Sistema Saturno seguindo as 

instruções que constam no sistema 

2. Prestação de contas: relatório de atividades que será juntado 

aos documentos de compra da passagem 

iii.  Obs.: IMPORTANTE – ESTE ITEM OBRIGATORIAMENTE É COMPRADO 

ATRAVÉS DO CONTRATO CENTRALIZADO DA REITORIA 

 

f. Passagem aérea internacional 

i. Despesas com passagens aéreas internacionais para docentes, 

discentes e colaboradores externos participarem em bancas 

examinadoras, eventos técnicos-científicos, congressos, workshops e 

atividades acadêmicas dos programas de pós-graduação. 

ii. NATUREZA DA DESPESA: PASSAGENS PARA O EXTERIOR – 33903302  

1. Como solicitar: fazer chamado no Sistema Saturno seguindo as 

instruções que constam no sistema 

2. Prestação de contas: relatório de atividades que será juntado 

aos documentos de compra da passagem 

iii. Obs.: IMPORTANTE – ESTE ITEM OBRIGATORIAMENTE É COMPRADO 

ATRAVÉS DO CONTRATO CENTRALIZADO DA REITORIA 

 

g. Auxílio diário a estudante 

i. Despesas com auxílio diário a estudante para participação em 

congressos, trabalho de campo (locomoção urbana, hospedagem, 

alimentação, inscrição, passagem aérea e terrestre). 

ii. NATUREZA DA DESPESA: OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 

ESTUDANTES – 33901899 

1. Como solicitar: fazer chamado no Sistema Saturno seguindo as 

instruções que constam no sistema 

2. Prestação de contas: não é obrigatória a apresentação de 

comprovantes, mas o interessado deverá apresentar o recibo 
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do auxílio (gerado pelos Sistema Mercúrio e entregue pela 

Seção de Tesouraria), relatório de viagem e certificado de 

participação. 

 

h. Auxílio financeiro a estudante:  

i. Despesas com auxílio a estudante para participação em congressos, 

trabalho de campo (locomoção urbana, hospedagem, alimentação, 

inscrição, passagem aérea e terrestre).  

ii. NATUREZA DA DESPESA: OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 

ESTUDANTES – 33901899  

1. Como solicitar: fazer chamado no Sistema Saturno seguindo as 

instruções que constam no sistema 

2. Prestação de contas: relatório de atividades, certificados de 

participação em evento, documentos fiscais das despesas 

realizadas em nome e CPF do aluno 

 

i. Auxílio diário pesquisador:  

i. Despesas com auxílio diário aos professores (as) aposentados (as) 

(sêniores/Res. USP 6.073/12) para custeio das despesas com eventos 

acadêmico-científicos (locomoção, alimentação e hospedagem) 

decorrentes das suas atividades na pós-graduação.  

ii. NATUREZA DA DESPESA: AUXÍLIO A PESQUISADORES – 33902001 

1. Como solicitar: fazer chamado no Sistema Saturno seguindo as 

instruções que constam no sistema 

2. Prestação de contas: não é obrigatória a apresentação de 

comprovantes, mas o interessado deverá apresentar o recibo 

do auxílio (gerado pelos Sistema Mercúrio e entregue pela 

Seção de Tesouraria), relatório de viagem e certificado de 

participação. 

 

j. Auxílio financeiro a pesquisador:  

i. Despesas com inscrições de professores (as) ativos em eventos 

acadêmico-científicos quando não for possível à Unidade realizar o 

pagamento diretamente à entidade organizadora e auxílios financeiros 

aos professores (as) aposentados (as) (sêniores/Res. USP 6.073/12) 

para o custeio das despesas com inscrições em eventos acadêmicos-

científicos, locomoção, alimentação e hospedagem decorrentes das 

suas atividades na pós-graduação.  

ii. NATUREZA DA DESPESA: AUXÍLIO A PESQUISADORES – 33902001 

1. Como solicitar: fazer chamado no Sistema Saturno seguindo as 

instruções que constam no sistema 

2. Prestação de contas: relatório de atividades, certificados de 

participação em evento, documentos fiscais das despesas 

realizadas em nome e CPF do docente 
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k. Inscrição em evento:  

i. Despesa com inscrição em evento científico (congressos, seminários, 

workshops, etc.) para discentes e/ou docentes, para apresentação de 

trabalhos, etc.  

ii. NATUREZA DA DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 

JURÍDICA – 33903999  

1. Como solicitar: requisição de compras no Sistema Mercúrio e 

chamado no Sistema Saturno (formulário de aprovação da 

Coordenação) 

2. Prestação de contas: relatório de atividades, certificados de 

participação em evento 

 

2) Participação de convidados externos em atividades científico-acadêmicas no país e no 

exterior 

a. Passagem aérea internacional 

i. Despesas com passagens aéreas internacionais para docentes, 

discentes e colaboradores externos participarem em bancas 

examinadoras, eventos técnicos-científicos, congressos, workshops e 

atividades acadêmicas dos programas de pós-graduação. 

ii. NATUREZA DA DESPESA: PASSAGENS PARA O EXTERIOR – 33903302  

1. Como solicitar: fazer chamado no Sistema Saturno seguindo as 

instruções que constam no sistema 

2. Prestação de contas: relatório de atividades que será juntado 

aos documentos de compra da passagem 

iii. Obs.: IMPORTANTE – ESTE ITEM OBRIGATORIAMENTE É COMPRADO 

ATRAVÉS DO CONTRATO CENTRALIZADO DA REITORIA 

 

b. Passagem aérea nacional 

i. Despesas com passagens aéreas nacionais para docentes, discentes e 

colaboradores externos participarem de bancas examinadoras, 

eventos técnicos-científicos, congressos, workshops, trabalho de 

campo e atividades acadêmicas dos programas de pós-graduação. 

ii. NATUREZA DA DESPESA: PASSAGENS PARA O PAÍS – 33903301  

1. Como solicitar: fazer chamado no Sistema Saturno seguindo as 

instruções que constam no sistema 

2. Prestação de contas: relatório de atividades que será juntado 

aos documentos de compra da passagem 

iii. Obs.: IMPORTANTE – ESTE ITEM OBRIGATORIAMENTE É COMPRADO 

ATRAVÉS DO CONTRATO CENTRALIZADO DA REITORIA 

 

c. Ajuda de custo colaborador eventual (nacional) – visitante nacional 
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i. Despesas com auxílio financeiro a colaborador externo, professores 

visitantes e docentes, para participarem de cursos, bancas 

examinadoras, congressos, seminários, palestras, workshops, etc., nos 

programas de pós-graduação. Observação: neste item, serão lançados 

brasileiros, que possuem CPF e conta bancária no Brasil. 

ii. NATUREZA DA DESPESA: DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO 

PAÍS – 33903602  

1. Como solicitar: fazer chamado no Sistema Saturno seguindo as 

instruções que constam no sistema (não esquecer  

2. Prestação de contas: relatório de atividades 

 

d. Ajuda de custo colaborador eventual (internacional) – visitante internacional  

i. Despesa com auxílio financeiro a colaborador externo, professores 

visitantes e docentes, para participarem de cursos, bancas 

examinadoras, congressos, seminários, palestras, workshops, etc., nos 

programas de pós-graduação. Observação: neste item, serão lançados 

apenas os colaboradores estrangeiros, que não possuem CPF e conta 

bancária no Brasil. 

ii. NATUREZA DA DESPESA: DIÁRIAS A COLABORADORES EVNTUAIS NO 

PAÍS – 33903602  

1. Como solicitar: fazer chamado no Sistema Saturno seguindo as 

instruções que constam no sistema 

2. Prestação de contas: relatório de atividades 

 

e. Auxílio diário a colaborador eventual: 

i. Despesas com auxílio diário a colaborador externo, professores 

visitantes e docentes, para participarem de cursos, bancas 

examinadoras, congressos, seminários, palestras, workshops, etc., nos 

programas de pós-graduação. Observação: neste item, serão lançados 

apenas os colaboradores brasileiros que possuem CPF e conta 

bancária no Brasil. 

ii. NATUREZA DA DESPESA: DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO 

PAÍS – 33903602 

1. Como solicitar: fazer chamado no Sistema Saturno seguindo as 

instruções que constam no sistema 

2. Prestação de contas: não é obrigatória a apresentação de 

comprovantes, mas o interessado deverá apresentar o recibo 

do auxílio (gerado pelos Sistema Mercúrio e entregue pela 

Seção de Tesouraria), relatório de viagem e certificado de 

participação. 

 

f. Auxílio diário a colaborador eventual: 

i. Despesa com auxílio diário a colaborador externo, professores 

visitantes e docentes, para participarem de cursos, bancas 
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examinadoras, congressos, seminários, palestras, workshops, etc., nos 

programas de pós-graduação. Observação: neste item, serão lançados 

apenas os colaboradores estrangeiros, que não possuem CPF e conta 

bancária no Brasil. 

ii. NATUREZA DA DESPESA: DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO 

PAÍS – 33903602  

1. Como solicitar: fazer chamado no Sistema Saturno seguindo as 

instruções que constam no sistema 

2. Prestação de contas: não é obrigatória a apresentação de 

comprovantes, mas o interessado deverá apresentar o recibo 

do auxílio (gerado pelos Sistema Mercúrio e entregue pela 

Seção de Tesouraria), relatório de viagem e certificado de 

participação. 

 

3) Participação de alunos em cursos ou disciplinas em outro PPG, desde que estejam 

relacionados às suas dissertações e teses 

a. Passagem aérea nacional: fazer chamado no Sistema Saturno seguindo as 

instruções que constam no sistema 

 

4) Produção, revisão, tradução, editoração, confecção e publicação de conteúdos 

científico-acadêmicos e de divulgação das atividades desenvolvidas no âmbito dos 

PPGs (Produção Científica) 

a. Revisão, tradução de artigo científico:  

i. Despesas com atividades acadêmicas necessárias a pesquisas dos 

alunos de pós-graduação como tradução de artigos e textos para 

publicação, revisão de artigos científicos, etc.  

ii. NATUREZA DA DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 

JURÍDICA – 33903999 

1. Como solicitar: requisição de compras no Sistema Mercúrio e 

chamado no Sistema Saturno (formulário de aprovação da 

Coordenação) 

2. Prestação de contas: entrega do artigo traduzido que será 

juntado aos documentos de compra da passagem 

iii. Obs.: IMPORTANTE – ESTE ITEM OBRIGATORIAMENTE É COMPRADO 

POR LICITAÇÃO 

 

b. Publicação de artigo científico:  

i. Despesas com atividades acadêmicas necessárias a pesquisas dos 

alunos de pós-graduação como publicação de artigos em revistas e 

periódicos científicos.  

ii. NATUREZA DA DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 

JURÍDICA – 33903999  
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1. Como solicitar: requisição de compras no Sistema Mercúrio e 

chamado no Sistema Saturno (formulário de aprovação da 

Coordenação) 

2. Prestação de contas: entrega do artigo traduzido que será 

juntado aos documentos de compra da passagem 

iii. Obs.: IMPORTANTE – ESTE ITEM OBRIGATORIAMENTE É COMPRADO 

POR LICITAÇÃO 

 

5) Participação em cursos e treinamentos em técnicas de laboratório e utilização de 

equipamentos 

a. Auxílio financeiro estudante: fazer chamado no Sistema Saturno seguindo as 

instruções que constam no sistema 

1. Prestação de contas: não é obrigatória a apresentação de 

comprovantes, mas o interessado deverá apresentar o recibo 

do auxílio (gerado pelos Sistema Mercúrio e entregue pela 

Seção de Tesouraria), relatório de viagem e certificado de 

participação. 

b.  

6) Manutenção de equipamento 

a. Peças de reposição e acessórios 

i. Despesas com materiais de consumo utilizados em equipamentos dos 

programas de pós-graduação como cartucho EDS PAK para purificador 

Milli-Q, cartucho ultra-filtração Biopak para purificador Milli-Q, filtro 

Final VOC PAK para purificador Milli-Q, filtro respiro reservatório 

interno linha Smart para purificador Milli-Q, MILLIPAK Express 40 NE 

para purificadro Milli-Q, cabos para aparelhos elétricos, chaves, 

cilindros para máquinas copiadoras, compressor para ar condicionado, 

esferas para máquina datilográfica, mangueira para fogão margaridas, 

peças de reposição de aparelhos e máquinas m geral e afins, etc. 

ii. NATUREZA DA DESPESA: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 

MÓVEIS – 33903025  

1. Como solicitar: requisição de compras no Sistema Mercúrio e 

chamado no Sistema Saturno (formulário de aprovação da 

Coordenação) 

2. Prestação de contas: o coordenador não precisa apresentar 

documentos 

iii. Obs.: IMPORTANTE – ESTE ITEM OBRIGATORIAMENTE É COMPRADO 

POR LICITAÇÃO 

 

b. Conservação e manutenção de bens móveis e equipamentos 

i. Despesas com manutenção de equipamentos como microscópios em 

geral, microscópios eletrônicos de varredura, espectrômetros de EDS e 
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WDS, difratometros de raios X, equipamentos de determinação de 

tamanho de partículas, espectrômetro de absorção atômica e de 

plasma por acoplamento indutivo, balanças, fornos, analisadores, ar 

condicionado; manutenção de equipamentos de ensaios de processo e 

preparação de amostras (moinhos, britadores, etc.); serviços de 

usinagem de peças de bancadas; e outras 

ii. NATUREZA DA DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 

JURÍDICA – 33903999 

1. Como solicitar: requisição de compras no Sistema Mercúrio e 

chamado no Sistema Saturno (formulário de aprovação da 

Coordenação) 

2. Prestação de contas: o coordenador não precisa apresentar 

documentos 

iii. Obs.: IMPORTANTE – ESTE ITEM OBRIGATORIAMENTE É COMPRADO 

POR LICITAÇÃO 

  

7) Serviços e taxas relacionadas à importação 

a. Taxas de câmbio 

i. Despesas com taxas e serviços cobrados no fechamento de câmbio em 

publicações de artigos em revistas científicas no exterior bem como 

cobrados nas demais remessas financeiras para o exterior. 

ii. NATUREZA DA DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 

JURÍDICA – 33903999  

1. Como solicitar: requisição de compras no Sistema Mercúrio 

2. Prestação de contas: notas fiscais da despesa 

 

 

8) Manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa 

a. Exames laboratoriais 

i. Despesas com análises laboratoriais dos programas de pós-graduação 

como reações de sequenciamento de DNA e afins, raio X, abreugrafia, 

endoscopias, ecografias, tomografia, ressonância magnética e outros 

serviços assemelhados, etc. 

ii. NATUREZA DA DESPESA: SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 

ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS – 33903950  

1. Como solicitar: requisição de compras no Sistema Mercúrio e 

chamado no Sistema Saturno (formulário de aprovação da 

Coordenação) 

2. Prestação de contas: o coordenador não precisa apresentar 

documentos 

iii. Obs.: IMPORTANTE – ESTE ITEM OBRIGATORIAMENTE É COMPRADO 

POR LICITAÇÃO 
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b. Material de laboratório 

i. Despesas com materiais de consumo utilizados em análises 

laboratoriais necessários para desenvolvimento das pesquisas de Pós-

Graduação como agulhas, álcool etílico (diversos graus de pureza), 

béquer (diversos tamanhos), criotubos, cubetas, frascos para cultura 

(diversos tamanhos), frascos de reagentes, luvas para procedimento 

(com e sem talco) tamanhos P, M e G em látex e/ou nitrílica, 

microtubos, pipetas sorológicas, placas de cultura, placas de Petri, 

ponteiras universais (diversas medidas), seringas, reagentes diversos, 

enzimas, fio de sutura, anestésicos, anticorpos, células de carga, 

cloretos (sódio, potássio, etc.), laminas e lamínulas, meios de 

montagem, membranas, parafinas, papel filtro, colágeno, gazes, 

algodão, inibidores de proteases, porta laminas, soluções, tubo para 

centrífugas, tubo Falcon, gases (dióxido de carbono, nitrogênio, 

oxigênio, etc.), caixa porta microtubos, plásticos, racks para 

microtubos, cetatos (etila, metila, etc.), ácidos, clorofórmio, éteres, 

nitratos, etc. 

ii. NATUREZA DA DESPESA: MATERIAL LABORATORIAL – 33903035  

1. Como solicitar: requisição de compras no Sistema Mercúrio e 

chamado no Sistema Saturno (formulário de aprovação da 

Coordenação) 

2. Prestação de contas: o coordenador não precisa apresentar 

documentos 

iii. Obs.: IMPORTANTE – ESTE ITEM OBRIGATORIAMENTE É COMPRADO 

POR LICITAÇÃO 

 

c. Material de escritório 

i. Despesas com todos os materiais de consumo utilizados diretamente 

nos trabalhos administrativos e nos laboratórios dos programas de 

pós-graduação necessários ao desenvolvimento dos projetos como 

papel sulfite A4, caixas-arquivo, etiquetas, cordas, pastas (diversos 

tipos), cola, tesoura, post it, pincel, caneta, lápis, borracha, apontador, 

etc. 

ii. NATUREZA DA DESPESA: MATERIAL DE EXPEDIENTE – 33903016 

1. Como solicitar: requisição de compras no Sistema Mercúrio e 

chamado no Sistema Saturno (formulário de aprovação da 

Coordenação) 

2. Prestação de contas: o coordenador não precisa apresentar 

documentos 

iii. Obs.: IMPORTANTE – ESTE ITEM OBRIGATORIAMENTE É COMPRADO 

POR LICITAÇÃO 
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B) Verba PNPD 

1) Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades e eventos 

científico-acadêmicos no país e no exterior 

a. Auxílio estudante 

b. Passagem aérea internacional 

c. Passagem aérea nacional 

d. Auxílio diário estudante 

e. Auxílio financeiro a estudante 

f.  

2) Manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa 

a. Material de escritório 

3) Serviços e taxas relacionadas à importação 

a. Taxas de câmbio 

4) Produção, revisão, tradução, editoração, confecção e publicação de conteúdos 

científico-acadêmicos e de divulgação das atividades desenvolvidas no âmbito dos 

PPGs (Produção Científica) 

a. Publicação de artigo científico 

5) Manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa 

a. Exames laboratoriais 
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 

 

1) FORMULÁRIOS DE SOLICITAÇÃO DA DESPESA PREENCHIDOS INCORRETAMENTE SERÃO 

DEVOLVIDOS; 

 

2) FORMULÁRIOS DE SOLICITAÇÃO DA DESPESA SEM A IDENTIFICAÇÃO DE QUEM 

ASSINA/SOLICITA SERÃO DEVOLVIDOS; 

 

3) FORMULÁRIOS DE SOLICITAÇÃO DA DESPESA SEM ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO 

SOLICITANTE E DO COORDENADOR DO PROGRAMA SERÃO DEVOLVIDOS; 

 

4) FORMULÁRIOS DE SOLICITAÇÃO DA DESPESA RASURADOS NÃO SERÃO ACEITOS; 

 

5) NOS FORMULÁRIOS DE SOLICITAÇÃO DA DESPESA E NOS CHAMADOS DEVERÁ 

CONSTAR A ALÍNEA DE DESPESA; 

 

6) PARA OS VALORES APROVADOS MENORES DO QUE OS VALORES SOLICITADOS O 

COORDENADOR DO PROGRAMA DEVERÁ INFORMAR QUAL ITEM (NS) FORAM 

APROVADOS E SEUS RESPECTIVOS VALORES; 

 

7) PRAZOS DE SOLICITAÇÃO:  

a. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 15 DIAS CORRIDOS PARA OS CHAMADOS NO 

SATURNO 

b. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 90 DIAS CORRIDOS PARA OS ITENS QUE 

DEMANDAM PROCESSOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES (ITENS QUE SÃO 

DEMANDADOS POR REQUISIÇÕES DE COMPRA) 

 

8) CHAMADOS COM DOCUMENTOS FALTANTES SERÃO DEVOLVIDOS; 

 

9) O FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DA DESPESA PARA UM ÚNICO INTERESSADO DEVE 

CONTER TODOS OS ITENS DE DESPESA QUE SERÃO SOLICITADOS OU A CRITÉRIO DO 

COORDENADOR DO PROGRAMA PODE SER FEITO UM FORMULÁRIO PARA CADA ITEM  

 

 

 


