
LEGENDA PARA PREENCHIMENTO

 DO FORMULÁRIO PROAP

ESCOLA DE ARTES,
 CIÊNCIAS E HUMANIDADES

A
L
Í
N
E
A

ATIVIDADE CAPES DESPESA TIPO DE SOLICITAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA OBSERVAÇÕES

1.1 Manutenção de equipamento 
Peças de Reposição e 

Acessórios 

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA

Despesas com componentes, peças, acessórios e 

sobressalentes para aplicação, manutenção e  

reposição em bens móveis em geral, tais como: 

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 em geral e 

afins.

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação).

1.2 Manutenção de equipamento 

Conservação e 

Manutenção de Bens 

Móveis e 

Equipamentos

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA

Registra o valor das despesas com serviços de 

reparos, consertos, revisões e adaptações de 

máquinas e equipamentos, tais como: aparelhos de 

fax e telex, aparelhos de medição e aferição, 

aparelhos médicos, odontológicos, hospitalares e 

laboratoriais, calculadoras, eletrodomésticos, 

equipamentos de proteção e segurança, 

equipamentos gráficos, equipamentos agrícolas, 

máquinas de escrever, turbinas e afins.

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação).

2.1 Serviços e taxas relacionados à importação

Taxas e serviços 

relacionados ao 

Câmbio 

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

JURÍDICA
Taxas e serviços relacionados ao Câmbio 

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação).

3.1

Produção, revisão, tradução, editoração, 

confecção e publicação de conteúdos 

científico-acadêmicos e de divulgação das 

atividades desenvolvidas no âmbito dos 

PPGs (Produção Cientifica)

Revisão, Tradução de 

artigo cientifico

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA
Revisão, Tradução de artigo cientifico

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação). Deve-se 

efetuar empenho prévio à realização do serviço.

3.2

Produção, revisão, tradução, editoração, 

confecção e publicação de conteúdos 

científico-acadêmicos e de divulgação das 

atividades desenvolvidas no âmbito dos 

PPGs (Produção Cientifica)

Publicação de Artigo 

Científico.

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

JURÍDICA
Publicação de Artigo Científico.

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação). Deve-se 

efetuar empenho prévio à publicação.
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3.3

Produção, revisão, tradução, editoração, 

confecção e publicação de conteúdos 

científico-acadêmicos e de divulgação das 

atividades desenvolvidas no âmbito dos 

PPGs (Produção Cientifica)

Editoração de 

conteúdos científico-

acadêmicos

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA
Editoração de conteúdos científico-acadêmicos

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação).

4.1
Manutenção e funcionamento de laboratório 

de ensino e pesquisa
Exames Laboratoriais 

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA

Registra o valor das despesas com serviços 

laboratoriais, prestados por pessoas jurídicas sem 

vínculo empregatício, tais como: análises clínicas, 

cirurgias, consultas, ecografias, endoscopias, 

enfermagem, esterilização, exames de laboratório, 

Raio-X, tomografias, tratamento odontológico, 

ultrassonografias e afins.

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação).

4.2
Manutenção e funcionamento de laboratório 

de ensino e pesquisa

Alimentos para 

Animais 

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA

Conjunto de alimentos que um animal  consome  

(ração) seja o animal de  laboratório ou para abate, 

etc.

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação).

4.3
Manutenção e funcionamento de laboratório 

de ensino e pesquisa

Animais para Abate, 

Experimento e Sêmen

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA

Despesas com animais para pesquisa e abate. 

Incluem-se nesta classificação os peixes e mariscos, 

todas as espécies de mamíferos, abelhas para 

estudos, pesquisa e produção de mel, bem assim 

qualquer outro animal destinado a estudo genético 

ou alimentação, tais como: boi, cabrito, cobaias em 

geral, macaco, rato, rã, e afins.

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação).

4.4
Manutenção e funcionamento de laboratório 

de ensino e pesquisa
Material de Escritório

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA

Material de escritório, papelaria (papel, lápis, 

borracha, caneta, etc.) e impressos.

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação).
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4.5
Manutenção e funcionamento de laboratório 

de ensino e pesquisa

Material de 

Laboratório

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA

Material  utilizado em laboratório para 

manipulação específica em química, física e 

bioquímica para realizar uma experiência, efetuar 

medições ou reunir dados.Exemplos: tubo de 

ensaio, vidro de relógio, béquer, Erlenmeyer,balão 

de fundo chato, balão de fundo redondo, proveta 

ou cilindro graduado, cadinho, etc.

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação).

4.6
Manutenção e funcionamento de laboratório 

de ensino e pesquisa

Material Médico, 

Hospitalar

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA

Material farmacológico, ambulatorial, materiais 

cirúrgicos e odontológicos, algodão, gaze, luvas de 

procedimentos, álcool etílico 70%, próteses, etc.

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação).

4.7
Manutenção e funcionamento de laboratório 

de ensino e pesquisa
Material Odontológico

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA
Material Odontológico

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação).

4.8
Manutenção e funcionamento de laboratório 

de ensino e pesquisa

Medicamentos, 

Material 

Farmacológico

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA
Medicamentos, Material Farmacológico

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação).

4.9
Manutenção e funcionamento de laboratório 

de ensino e pesquisa

Gases e outros 

materiais  

engarrafados

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA

Registra o valor das despesas com gases de uso 

industrial, de tratamento de água, de iluminação, 

destinados a recarga de extintores de incêndio, de 

uso médico, bem como os gases nobres para uso 

em laboratório científico, tais como: acetileno, 

carbônico, freon, hélio, hidrogênio, liquefeito de 

petróleo, nitrogênio, oxigênio e afins.

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação).

4.10
Manutenção e funcionamento de laboratório 

de ensino e pesquisa
Material Químicos

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA

Registra o valor das despesas com todos os 

elementos ou compostos químicos destinados ao 

fabrico de produtos químicos, análises 

laboratoriais, bem como aqueles destinados ao 

combate de pragas ou epizzotias, tais como: 

ácidos, inseticidas, produtos químicos para 

tratamento de água, reagentes químicos, sais, 

solventes, substâncias utilizadas para combater 

insetos, fungos e bactérias e afins.

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação).
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4.11
Manutenção e funcionamento de laboratório 

de ensino e pesquisa

Medicamento e 

Material de Uso 

Veterinário

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA

Despesas com materiais utilizados no arreamento 

de animais destinados a montaria, com exceção de 

sela, como também aqueles destinados ao 

adestramento de cães de guarda ou outro animal 

domésticos, tais como: argolas de metal; 

arreamento, barrigueiras, bridões, cabrestos, 

cinchas, cravos, escovas para animais, estribos, 

ferraduras, mantas de pano, material para 

apicultura, material de ferragem e contenção de 

animais, peitorais, raspadeiras e afins.

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação).

4.12
Manutenção e funcionamento de laboratório 

de ensino e pesquisa

Material Educativo e 

Cultural

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA

Compreende a aquisição de jogos pedagógicos, 

materiais para confecção de artesanato em geral, 

artes plásticas, apresentação de pecas teatrais, 

didáticos e materiais utilizados em atividades de 

natureza cultural.

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação).

4.13
Manutenção e funcionamento de laboratório 

de ensino e pesquisa
Material Esportivo 

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA

Despesas com materiais utilizados ou consumidos 

diretamente nas atividades esportivas de crianças e 

adultos, tais como: apitos, bolas, bonés, botas 

especiais, brinquedos educativos, calções, camisas 

de malha, chuteiras, cordas, esteiras, joelheiras, 

luvas, materiais pedagógicos, meias, óculos para 

motociclistas, patins, quimonos, raquetes, redes 

para prática de esportes, tênis e sapatilhas, 

tornozeleiras, touca para natação e afins.

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação).

4.14
Manutenção e funcionamento de laboratório 

de ensino e pesquisa

Outros Materiais de 

Consumo 

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA

Materiais de consumo não especificados em alínea 

própria. Neste caso discriminar o material. 

Identificar o Material.

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação).

4.15
Manutenção e funcionamento de laboratório 

de ensino e pesquisa

Utensílios usados em 

análises laboratoriais

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA
Utensílios usados em análises laboratoriais

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação).
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5.1
Participação de Convidados Externos em 

atividades cientifico-acadêmicos no pais e no 

exterior

Passagem Aérea 

Internacional

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

JURÍDICA
Passagem Aérea Internacional

Solicitação deve ser efetuada no sistema Saturno 

(passagem adquirida pelo contrato vigente da 

Reitoria)

5.2
Participação de Convidados Externos em 

atividades cientifico-acadêmicos no pais e no 

exterior

Passagem Aérea 

Nacional 

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

JURÍDICA
Passagem Aérea Nacional 

Solicitação deve ser efetuada no sistema Saturno 

(passagem adquirida pelo contrato vigente da 

Reitoria)

5.3

Participação de Convidados Externos em 

atividades cientifico-acadêmicos no pais e no 

exterior

Locação de Meios de 

Transporte

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA
Locação de Meios de Transporte

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação).

5.4

Participação de Convidados Externos em 

atividades cientifico-acadêmicos no pais e no 

exterior

Ajuda de Custo a 

Colaborador Eventual 

(visitante Nacional)

Ajuda de Custo ProfºVisitante 

Brasileiro ou Ajuda de Custo 

Técnico  Convidado

Quando o numerário for entregue ao Prof. 

Visitante/Palestrante, quando colaborando com a 

USP em bancas, aulas, palestras, etc, para custear 

Hospedagem, Locomoção, Alimentação, etc. O 

Docente Responsável pelo professor visitante 

deverá fazer um relatório de atividades realizadas 

por ele.

Solicitação deve ser efetuada pelo Sistema 

Saturno. Utilizar como referência valor da Diária 

para São Paulo R$ 212,40.Não há obrigatoriedade 

de apresentação de comprovantes de despesas.

5.5

Participação de Convidados Externos em 

atividades cientifico-acadêmicos no pais e no 

exterior

Ajuda de Custo a 

Colaborador Eventual 

(visitante 

internacional)

Ajuda de Custo ProfºVisitante 

Estrangeiro ou Ajuda de 

Custo Técnico Convidado

Quando o numerário for entregue ao Prof. 

Visitante/Palestrante, quando colaborando com a 

USP em bancas, aulas, palestras, etc, para custear 

Hospedagem, Locomoção, Alimentação, etc. O 

Docente Responsável pelo professor visitante 

deverá fazer um relatório de atividades realizadas 

por ele.

Solicitação deve ser efetuada pelo Sistema 

Saturno. Utilizar como referência valor da Diária 

para São Paulo R$ 212,40.Não há obrigatoriedade 

de apresentação de comprovantes de despesas.

5.6

Participação de Convidados Externos em 

atividades cientifico-acadêmicos no pais e no 

exterior

Auxílio Diário a 

Colaborador Eventual 

(visitante nacional)

Auxilio Diário Profº Visitante 

Brasileiro

Quando o numerário for entregue ao Prof. 

Visitante/Palestrante, quando colaborando com a 

USP em bancas, aulas, palestras, etc, para custear 

Hospedagem, Locomoção, Alimentação, etc. O 

Docente Responsável pelo professor visitante 

deverá fazer um relatório de atividades realizadas 

por ele.

Solicitação deve ser efetuada pelo Sistema 

Saturno. Valor do Auxilio Diário R$ 320,00 por dia. 

O pagamento ao Docente é efetuado na véspera  

do evento. (não pode ser pago posterior ao 

evento) Não há obrigatoriedade de apresentação 

de comprovantes de despesas.
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5.7

Participação de Convidados Externos em 

atividades cientifico-acadêmicos no pais e no 

exterior

Auxílio Diário a 

Colaborador Eventual 

(visitante 

internacional)

Auxilio Diário Profº Visitante 

Estrangeiro

Quando o numerário for entregue ao Prof. 

Visitante/Palestrante, quando colaborando com a 

USP em bancas, aulas, palestras, etc, para custear 

Hospedagem, Locomoção, Alimentação, etc. O 

Docente Responsável pelo professor visitante 

deverá fazer um relatório de atividades realizadas 

por ele.

Solicitação deve ser efetuada pelo Sistema 

Saturno. Valor do Auxilio Diário U$ 260,00 por 

dia. O pagamento ao Docente é efetuado na 

véspera  do evento. (não pode ser pago posterior 

ao evento)Não há obrigatoriedade de 

apresentação de comprovantes de despesas.

6.1

Participação de professores, pesquisadores e 

alunos em atividades e eventos científico-

acadêmicos no país e no exterior

Passagem Aérea 

Internacional

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

JURÍDICA
Passagem Aérea Internacional

Solicitação deve ser efetuada no sistema Saturno 

(passagem adquirida pelo contrato vigente da 

Reitoria)

6.2

Participação de professores, pesquisadores e 

alunos em atividades e eventos científico-

acadêmicos no país e no exterior

Passagem Aérea 

Nacional 

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

JURÍDICA
Passagem Aérea Nacional 

Solicitação deve ser efetuada no sistema Saturno 

(passagem adquirida pelo contrato vigente da 

Reitoria)

6.3

Participação de professores, pesquisadores e 

alunos em atividades e eventos científico-

acadêmicos no país e no exterior

Inscrição em Evento 
COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

JURÍDICA

Despesas eventuais para inscrição em congressos, 

seminários, simpósios, etc. Usar este item somente 

quando a inscrição for paga diretamente pela USP.

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra. O empenho deve 

ser emitido previamente ao evento.

6.4

Participação de professores, pesquisadores e 

alunos em atividades e eventos científico-

acadêmicos no país e no exterior

Auxilio Financeiro a 

Estudante

Auxilio Estudante - 

Doutorando(a)/Auxilio 

Estudante - 

Mestrando(a)/Auxilio 

Estudante Pós-Doutorando(a)

Numerário  entregue ao aluno para custear 

Hospedagem, Locomoção, Alimentação, Inscrição 

em evento. 

A solicitação é feita através do Sistema Saturno. O 

empenho deve ser emitido antes do evento e 

pagamento da inscrição. O pagamento é efetuado 

através de reembolso de despesas mediante 

apresentação dos comprovantes e certificado de 

participação e/ou relatório. O valor máximo de 

auxílio tem como base a tabela de Diárias PROAP.
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6.5

Participação de professores, pesquisadores e 

alunos em atividades e eventos científico-

acadêmicos no país e no exterior

Auxilio Financeiro a 

Pesquisador

Auxilio Pesquisador - 

ProfºUSP ou Senior 

(aposentado)

Inscrições de professores(as) ativos em eventos 

acadêmico-científicos quando não for possível à 

Unidade realizar o pagamento diretamente à 

entidade organizadora desde de que se junte uma 

justificativa ao processo (c/ upload no Siconv). Obs: 

deverá haver prévio empenho!Auxílio aos 

professores(as) aposentados(as) (sêniores/Res. USP 

6.073/12) para o custeio das despesas com 

inscrições em eventos acadêmico-científicos, 

locomoção, alimentação e hospedagem 

decorrentes das suas atividades na pós-graduação. 

Obs: deverá haver prévio empenho!Nota: os 

professores(as) sêniores deverão ter celebrado 

com a USP o respectivo Termo de Colaboração, 

conforme art. 6º da Res. USP 6.073/12.

A solicitação é feita através do Sistema Saturno. O 

empenho deve ser emitido antes do evento e 

pagamento da inscrição. O pagamento é efetuado 

através de reembolso de despesas mediante 

apresentação dos comprovantes e certificado de 

participação e/ou relatório.

6.6

Participação de professores, pesquisadores e 

alunos em atividades e eventos científico-

acadêmicos no país e no exterior

Diária Internacional Diárias - Profº USP

Diária é a verba concedida para pagamento de 

despesas como alimentação, estadia e 

deslocamento que o servidor realizar em razão da 

viagem ao exterior para realizar  trabalho, missão 

ou estudos, e atividades pertinentes a sua área de 

atuação.

Verificar a tabela de diárias e  orientações para a 

solicitação em http://www5.each.usp.br/secao-

de-contabilidade/  

6.7

Participação de professores, pesquisadores e 

alunos em atividades e eventos científico-

acadêmicos no país e no exterior

Diária Nacional Diárias - Profº USP

Diária é a verba concedida para pagamento de 

despesas como alimentação, estadia e 

deslocamento que o servidor realizar em razão da 

viagem ao exterior para realizar  trabalho, missão 

ou estudos, e atividades pertinentes a sua área de 

atuação.

Verificar a tabela de diárias e  orientações para a 

solicitação em http://www5.each.usp.br/secao-

de-contabilidade/  
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6.9

Participação de professores, pesquisadores e 

alunos em atividades e eventos científico-

acadêmicos no país e no exterior

Auxílio Diário a 

Estudante

Auxilio Diário - 

Doutorando(a)/Auxilio Diário - 

Mestrando(a)/Auxilio Diário 

Pós-Doutorando(a)

Numerário  entregue ao aluno para custear 

Hospedagem, Locomoção, Alimentação, Inscrição 

em evento. 

Solicitação deve ser efetuada pelo Sistema 

Saturno. Valor do Auxilio Diário R$ 320,00 por dia. 

O pagamento ao Discente é efetuado na véspera  

do evento. (não pode ser pago posterior ao 

evento) Não há obrigatoriedade de apresentação 

de comprovantes de despesas, Deve apresentar 

recibo do auxílio, relatório de atividades e 

certificado de participação.

6.10

Participação de professores, pesquisadores e 

alunos em atividades e eventos científico-

acadêmicos no país e no exterior

Auxílio Diário a 

Pesquisador

Auxilio Diário ProfºUSP ou 

ProfºUSP Senior Aposentado

Inscrições de professores(as) ativos em eventos 

acadêmico-científicos quando não for possível à 

Unidade realizar o pagamento diretamente à 

entidade organizadora desde de que se junte uma 

justificativa ao processo (c/ upload no Siconv). Obs: 

deverá haver prévio empenho!

Auxílio aos professores(as) aposentados(as) 

(sêniores/Res. USP 6.073/12) para o custeio das 

despesas com inscrições em eventos acadêmico-

científicos, locomoção, alimentação e hospedagem 

decorrentes das suas atividades na pós-graduação. 

Obs: deverá haver prévio empenho!

Nota: os professores(as) sêniores deverão ter 

celebrado com a USP o respectivo Termo de 

Colaboração, conforme art. 6º da Res. USP 

6.073/12.

Solicitação deve ser efetuada pelo Sistema 

Saturno. Valor do Auxilio Diário R$ 320,00 por dia. 

O pagamento ao Docente é efetuado na véspera  

do evento. (não pode ser pago posterior ao 

evento) Não há obrigatoriedade de apresentação 

de comprovantes de despesas.

6.11

Participação de professores, pesquisadores e 

alunos em atividades e eventos científico-

acadêmicos no país e no exterior

Auxílio Diário 

Internacional a 

Docente

Auxilio Diário ProfºUSP ou 

ProfºUSP Senior Aposentado

Auxílio Diário é a verba concedida para pagamento 

de despesas como alimentação, estadia e 

deslocamento que o servidor realizar em razão da 

viagem ao exterior para realizar  trabalho, missão 

ou estudos, e atividades pertinentes a sua área de 

atuação.

Solicitação deve ser efetuada pelo Sistema 

Saturno. Valor USD 260,00.Não há 

obrigatoriedade de apresentação de 

comprovantes de despesas.
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6.12

Participação de professores, pesquisadores e 

alunos em atividades e eventos científico-

acadêmicos no país e no exterior

Auxílio Diário Nacional 

a Docente

Auxilio Diário ProfºUSP ou 

ProfºUSP Senior Aposentado

Auxílio Diário é a verba concedida para pagamento 

de despesas como alimentação, estadia e 

deslocamento que o servidor realizar em razão da 

viagem a trabalho, missão ou estudos, e atividades 

pertinentes a sua área de atuação.

Solicitação deve ser efetuada pelo Sistema 

Saturno. Valor R$ 320,00.Não há obrigatoriedade 

de apresentação de comprovantes de despesas.

7.1

Participação de professores, pesquisadores e 

alunos em atividades de intercâmbio  e 

parcerias entre PPGs  e instituições 

formalmente associados

Passagem Aérea 

Internacional

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

JURÍDICA
Passagem Aérea Internacional

Solicitação deve ser efetuada no sistema Saturno 

(passagem adquirida pelo contrato vigente da 

Reitoria)

7.2

Participação de professores, pesquisadores e 

alunos em atividades de intercâmbio  e 

parcerias entre PPGs  e instituições 

formalmente associados

Passagem Aérea 

Nacional 

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

JURÍDICA
Passagem Aérea Nacional 

Solicitação deve ser efetuada no sistema Saturno 

(passagem adquirida pelo contrato vigente da 

Reitoria)

7.3

Participação de professores, pesquisadores e 

alunos em atividades de intercâmbio  e 

parcerias entre PPGs  e instituições 

formalmente associados

Inscrição em Evento 
COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

JURÍDICA

Despesas eventuais para inscrição em congressos, 

seminários, simpósios, etc. Usar este item somente 

quando a inscrição for paga diretamente pela USP.

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra. O empenho deve 

ser emitido previamente ao evento.

7.4

Participação de professores, pesquisadores e 

alunos em atividades de intercâmbio  e 

parcerias entre PPGs  e instituições 

formalmente associados

Auxilio Financeiro a 

Estudante

Auxilio Estudante - 

Doutorando(a)/Auxilio 

Estudante - 

Mestrando(a)/Auxilio 

Estudante Pós-Doutorando(a)

Numerário  entregue ao aluno para custear 

Hospedagem, Locomoção, Alimentação, Inscrição 

em evento. Os gastos sempre que possível deverão 

ser licitados, o auxílio é exceção.Esta despesa está 

sujeita a prestação de contas por parte do aluno 

bem como relatório de atividades desenvolvidas.

A solicitação é feita através do Sistema Saturno. O 

empenho deve ser emitido antes do evento e 

pagamento da inscrição. O pagamento é efetuado 

através de reembolso de despesas mediante 

apresentação dos comprovantes e certificado de 

participação e/ou relatório. O valor máximo de 

auxílio tem como base a tabela de Diárias PROAP.
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7.5

Participação de professores, pesquisadores e 

alunos em atividades de intercâmbio  e 

parcerias entre PPGs  e instituições 

formalmente associados

Auxilio Financeiro a 

Pesquisador

Auxilio Pesquisador - 

ProfºUSP ou Senior 

(aposentado)

Inscrições de professores(as) ativos em eventos 

acadêmico-científicos quando não for possível à 

Unidade realizar o pagamento diretamente à 

entidade organizadora desde de que se junte uma 

justificativa ao processo (c/ upload no Siconv). Obs: 

deverá haver prévio empenho!Auxílio aos 

professores(as) aposentados(as) (sêniores/Res. USP 

6.073/12) para o custeio das despesas com 

inscrições em eventos acadêmico-científicos, 

locomoção, alimentação e hospedagem 

decorrentes das suas atividades na pós-graduação. 

Obs: deverá haver prévio empenho!Nota: os 

professores(as) sêniores deverão ter celebrado 

com a USP o respectivo Termo de Colaboração, 

conforme art. 6º da Res. USP 6.073/12.

A solicitação é feita através do Sistema Saturno. O 

empenho deve ser emitido antes do evento e 

pagamento da inscrição. O pagamento é efetuado 

através de reembolso de despesas mediante 

apresentação dos comprovantes e certificado de 

participação e/ou relatório.

7.6

Participação de professores, pesquisadores e 

alunos em atividades de intercâmbio  e 

parcerias entre PPGs  e instituições 

formalmente associados

Diária Internacional Diárias - Profº USP

Diária é a verba concedida para pagamento de 

despesas como alimentação, estadia e 

deslocamento que o servidor realizar em razão da 

viagem ao exterior para realizar  trabalho, missão 

ou estudos, e atividades pertinentes a sua área de 

atuação.

Verificar a tabela de diárias e  orientações para a 

solicitação em http://www5.each.usp.br/secao-

de-contabilidade/  

7.7

Participação de professores, pesquisadores e 

alunos em atividades de intercâmbio  e 

parcerias entre PPGs  e instituições 

formalmente associados

Diária Nacional Diárias - Profº USP

Diária é a verba concedida para pagamento de 

despesas como alimentação, estadia e 

deslocamento que o servidor realizar em razão da 

viagem ao exterior para realizar  trabalho, missão 

ou estudos, e atividades pertinentes a sua área de 

atuação.

Verificar a tabela de diárias e  orientações para a 

solicitação em http://www5.each.usp.br/secao-

de-contabilidade/  

7.8

Participação de professores, pesquisadores e 

alunos em atividades de intercâmbio  e 

parcerias entre PPGs  e instituições 

formalmente associados

Auxílio Diário a 

Estudante

Auxilio Diário - 

Doutorando(a)/Auxilio Diário - 

Mestrando(a)/Auxilio Diário 

Pós-Doutorando(a)

Numerário  entregue ao aluno para custear 

Hospedagem, Locomoção, Alimentação, Inscrição 

em evento. 

Solicitação deve ser efetuada pelo Sistema 

Saturno. Valor do Auxilio Diário R$ 320,00 por dia. 

O pagamento ao Discente é efetuado na véspera  

do evento. (não pode ser pago posterior ao 

evento) Não há obrigatoriedade de apresentação 

de comprovantes de despesas, Deve apresentar 

recibo do auxílio, relatório de atividades e 

certificado de participação.

10 LEGENDA FORMULÁRIO PROAP.xlsx



LEGENDA PARA PREENCHIMENTO

 DO FORMULÁRIO PROAP

ESCOLA DE ARTES,
 CIÊNCIAS E HUMANIDADES

A
L
Í
N
E
A

ATIVIDADE CAPES DESPESA TIPO DE SOLICITAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA OBSERVAÇÕES

7.9

Participação de professores, pesquisadores e 

alunos em atividades de intercâmbio  e 

parcerias entre PPGs  e instituições 

formalmente associados

Auxílio Diário 

Internacional a 

Docente

Auxilio Diário ProfºUSP ou 

ProfºUSP Senior Aposentado

Auxílio Diário é a verba concedida para pagamento 

de despesas como alimentação, estadia e 

deslocamento que o servidor realizar em razão da 

viagem ao exterior para realizar  trabalho, missão 

ou estudos, e atividades pertinentes a sua área de 

atuação.

Solicitação deve ser efetuada pelo Sistema 

Saturno. Valor USD 260,0.Não há obrigatoriedade 

de apresentação de comprovantes de despesas.

8.1

Participação de alunos em cursos ou 

disciplinas em outro PPG, desde que estejam 

relacionados às suas dissertações e teses.

Auxilio Financeiro a 

Estudante

Auxilio Estudante - 

Doutorando(a)/Auxilio 

Estudante - 

Mestrando(a)/Auxilio 

Estudante Pós-Doutorando(a)

Numerário  entregue ao aluno para custear 

Hospedagem, Locomoção, Alimentação, Inscrição 

em evento. Os gastos sempre que possível deverão 

ser licitados, o auxílio é exceção. 

A solicitação é feita através do Sistema Saturno. O 

empenho deve ser emitido antes do evento e 

pagamento da inscrição. O pagamento é efetuado 

através de reembolso de despesas mediante 

apresentação dos comprovantes e certificado de 

participação e/ou relatório. O valor máximo de 

auxílio tem como base a tabela de Diárias PROAP.

8.2

Participação de alunos em cursos ou 

disciplinas em outro PPG, desde que estejam 

relacionados às suas dissertações e teses.

Auxílio Diário a 

Estudante

Auxilio Diário - 

Doutorando(a)/Auxilio Diário - 

Mestrando(a)/Auxilio Diário 

Pós-Doutorando(a)

Numerário  entregue ao aluno para custear 

Hospedagem, Locomoção, Alimentação, Inscrição 

em evento. 

Solicitação deve ser efetuada pelo Sistema 

Saturno. Valor do Auxilio Diário R$ 320,00 por dia. 

O pagamento ao Discente é efetuado na véspera  

do evento. (não pode ser pago posterior ao 

evento) Não há obrigatoriedade de apresentação 

de comprovantes de despesas, Deve apresentar 

recibo do auxílio, relatório de atividades e 

certificado de participação.

9.1

Aquisição e manutenção de tecnologias em 

informática e da informação caracterizadas 

como custeio, conforme disposto no artigo 

6º.

Material de 

Processamento de 

Dados

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA

Registra despesa com: cartucho de toner, mídia CD, 

DVD, Pen Drive, cilindro de imagem, Fonte de 

alimentação p/ microcomputador, Cabo par 

trancado; MOUSE PAD, etc.

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação).

9.2

Aquisição e manutenção de tecnologias em 

informática e da informação caracterizadas 

como custeio, conforme disposto no artigo 

6º.

Manutenção de 

Software

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA

Registra o valor das despesas com serviços, 

atualização e adaptação de softwares, suporte 

técnico, manutenção, revisão, correção de 

problemas operacionais, análise para acrescentar 

novas funções, aumento da capacidade de 

processamento, novas funções e manutenção de 

software.

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação).

9.3

Aquisição e manutenção de tecnologias em 

informática e da informação caracterizadas 

como custeio, conforme disposto no artigo 

6º.

Manutenção e 

Conservação de 

Equipamentos de 

Processamento de 

Dados

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA

Registra o valor das despesas com serviços de 

manutenção e conservação de equipamentos de 

processamento de dados - hardware.

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação).
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10.1

Apoio à realização de eventos científico-

acadêmicos no país (programados pela 

Instituição)

Hospedagem para 

eventos programados 

pela Instituição

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA

Despesas com eventos realizados pela Instituição 

tais como: Congressos, Simpósio, seminários, e 

afins.

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação).

10.2

Apoio à realização de eventos científico-

acadêmicos no país (programados pela 

Instituição)

Locação  

Equipamentos 

Diversos

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA

Despesas com aluguel de equipamentos diversos 

não classificados como equipamento de 

informática.

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação).

10.3

Apoio à realização de eventos científico-

acadêmicos no país (programados pela 

Instituição)

Serviços Gráficos
COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA

Registra o valor das despesas com serviços de artes 

gráficas prestados por pessoa jurídica, tais como: 

confecção de impressos em geral, encadernação de 

livros, jornais e revistas, impressão de jornais, 

boletins, encartes, folder e assemelhados e afins.

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação).

10.4

Apoio à realização de eventos científico-

acadêmicos no país (programados pela 

Instituição)

Outros Serviços Pessoa 

Jurídica

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA

Quaisquer outros serviços prestados por pessoa 

jurídica não enquadrados nos itens anteriores. 

Identificar o serviço.

Para esta aquisição deve ser feita requisição de 

compras no sistema mercúrio. Forma de 

aquisição processo de compra (licitação).

11.1
Participação em cursos e treinamentos em 

técnicas de laboratório e utilização de 

equipamentos.

Passagem Aérea 

Internacional

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

JURÍDICA
Passagem Aérea Internacional

Solicitação deve ser efetuada no sistema Saturno 

(passagem adquirida pelo contrato vigente da 

Reitoria)

11.2

Participação em cursos e treinamentos em 

técnicas de laboratório e utilização de 

equipamentos.

Auxilio Financeiro a 

Estudante

Auxilio Estudante - 

Doutorando(a) ou Auxilio 

Estudante - Mestrando(a)ou 

Auxilio Estudante Pós-

Doutorando(a)

Numerário  entregue ao aluno para custear 

Hospedagem, Locomoção, Alimentação, Inscrição 

em evento. Os gastos sempre que possível deverão 

ser licitados, o auxílio é exceção.Esta despesa está 

sujeita a prestação de contas por parte do aluno 

bem como relatório de atividades desenvolvidas.

A solicitação é feita através do Sistema Saturno. O 

empenho deve ser emitido antes do evento e 

pagamento da inscrição. O pagamento é efetuado 

através de reembolso de despesas mediante 

apresentação dos comprovantes e certificado de 

participação e/ou relatório. O valor máximo de 

auxílio tem como base a tabela de Diárias PROAP.

11.3
Participação em cursos e treinamentos em 

técnicas de laboratório e utilização de 

equipamentos.

Passagem Aérea 

Nacional 

COMPRAS/SERVIÇOS  PESSOA 

JURÍDICA
Passagem Aérea Nacional 

Solicitação deve ser efetuada no sistema Saturno 

(passagem adquirida pelo contrato vigente da 

Reitoria)
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