
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação 

 

Prezado (a) Professor (a), 
 

Estamos instruindo a possibilidade de concessão de recursos para reembolso de despesas 

referentes à organização de evento científico virtual (online), tradução/revisão em língua 

estrangeira de artigos e taxa de publicação de artigos em periódicos internacionais de docentes 

vinculados aos programas de pós-graduação integrantes do CAPES PrInt UFBA. 

A instrução segue as diretrizes determinadas pela CAPES, em conformidade com os Despachos 

Decisório nº 9/DRI/2021, nº 11/DRI/2021 e o Ofício Circular nº 11/2021-CGPP/DPB/CAPES. 

As propostas serão submetidas ao comitê gestor do CAPES PrInt UFBA e, em seguida, enviadas 

a CAPES/DRI para avaliação final. 

Neste caso, como a CAPES não lançou um regulamento específico, a apresentação da 

documentação deve basear-se nestas normativas de maneira a compor um processo elegível à 

aprovação pela agência. 

Documentos necessários para solicitação de reembolso de despesas referentes à organização 

de evento científico virtual (online): 

1. Ofício de solicitação de custeio que descreva os itens contratados e os valores a serem 

reembolsados (conforme pode ser conferido na documentação comprobatória), bem como 

justificar a opção por contratação/aquisição do serviço ou produto; 

2. Documentação comprobatória (comprovantes de pagamentos, recibos, faturas de cartão 

de crédito, comprovantes financeiros em geral, emails de confirmação, apólices, 

contratos); 

3. Informações sobre os itens contratados/pagos (descrição do serviço/produto com 

divulgação em links na internet, material enviado por email institucional etc.); 

4. Produto resultado do investimento (links para as publicações sobre o evento, certificados 

emitidos, material de divulgação do evento, material online resultante do encontro). 

5. Formulário Plano de Aplicação de Recursos (preenchimento dos campos 2, 3 e 4) 

 

Documentos para solicitação de reembolso de taxa de publicação em periódico internacional 

será preciso, além de justificar no ofício a opção pela publicação na referente revista: 

1. Certificado de aceite do artigo; 

2. Comprovantes de cobrança, pagamento e recibo da taxa; 

3. Artigo publicado; 

4. Formulário Plano de Aplicação de Recursos (preenchimento dos campos 2, 3 e 4) 

 



Observação: O  pedido de custeio para serviços deve apresentar cotação de preços com 3 (três) 

orçamentos cotados para cada item financiável. Além disso, a CAPES exige requisitos mínimos 

de redação de texto, quais sejam, agradecimentos, financiamento, identificação institucional 

ou outro campo possível o texto: CAPES-PRINT/nome do tema (área temática correspondente 

do CAPES PRINT UFBA). 

 

O formulário “Plano de Aplicação de Recursos” está disponível 

https://capesprint.ufba.br/anexos. Os campos 1 e 5 (dados do gestor) são preenchidos pela 

PROPG. 

As solicitações devidamente instruídas deverão ser encaminhadas para o e-mail 

capesprint@ufba.br, até 28/02/2022. 

Salvador, 25 de novembro de 2021 

Olival Freire Júnior 

Assessor CAPES PrInt UFBA 
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PLANO DE APLICAÇÃO – 2019/2020/2021 
(UFBA) 

 
 

1 - DADOS CADASTRAIS 
 

1.1 Nome do Gestor ou Coordenador 
Olival Freire Júnior 

1.2 CPF 
133.003.005-25 

1.3 Programa CAPES/ nº do Processo AUXPE: 
88881.309857/2018-01 

1.4 Endereço eletrônico 
capesprint@ufba.br 

1.5 Endereço 
Al. Pádua, 470, ap. 104, Bairro Pituba, Salvador 

1.6 UF 
BA 

1.7 CEP 
41.830-480 

1.8 DDD/Telefone 
(71)3283-7991 

1.9 N° cartão BB Pesquisador 
4674 8190 0449 7947 

 

2 - DESCRIÇÃO DOPROJETO 
 

 

3 – JUSTIFICATIVA 
 

 
 

Missão de trabalho 1 – NÃO PREENCHER 

Nome do pesquisador: 
PPG: 

Período (mín. 7 dias e máx. 20 dias): 
Data prevista (D/M/A): 

Previsão de gastos 

(em US$) 

Diárias (quantidade/valor): 

Passagem (trecho/valor): 

Total: 

Descrição das atividades: 

 

 

2.1 Título do Projeto 
 

2.2 Tema vinculado 
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Missão de trabalho 2 – NÃO PREENCHER 

Nome do pesquisador: 
PPG: 

Período (mín. 7 dias e máx. 20 dias): 
Data prevista (D/M/A): 

Previsão de gastos 

(em US$) 

Diárias (quantidade/valor): 

Passagem (trecho/valor): 

Total: 

Descrição das atividades: 

 

 

 

4 – PLANO DE APLICAÇÃO (EM R$ 1,00) 
 

4.1 Código do Elemento de 
Despesa 

4.2 Especificação das despesas* 4.3 TOTAIS 

33.30.30 Material de Consumo  

33.30.36 Serviços de Terceiros – Pessoa 
Física 

 

33.30.39 Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

 

 

Total Geral: 
(Limite do valor aprovado para os 
anos de 2019/2020, conforme 
Plano de Controle de rubricas 
enviado). 

 

O Plano de Aplicação deve ser corretamente confeccionado, pois este é a base para sua execução, 
controle, fiscalização e prestação de contas. Inclua o número de linhas necessárias para a descrição. 

 

 
DESCRIÇÃO 

 
Descrição do material de consumo ou serviço de terceiros que serão 
necessários. 

 
ELEMENTO DE DESPESA 

 
Material de Consumo 

Serviços de Terceiros – Pessoa Física 

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
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VALOR 
 

Valor total dos materiais/ elementos de despesa 

 

 
DESCRIÇÃO Elemento de Despesa Valor total 

 

Ex.: Vidrarias para laboratório 
 

Material de Consumo 
 

Ex.: 3.000,00 

   

 

Ex.: Edição de livro 
 

Pessoa Jurídica 
 

Ex.: 6.000,00 

   

 

Ex.: manutenção de equipamento* 
(encaminhar o nº de patrimônio do 
equipamento) 

 

Pessoa Física 
 

Ex.: 800,00 

   

 

*nº do patrimônio dos equipamentos que serão utilizados no desenvolvimento do projeto (caso o projeto 

utilize equipamentos com nº de patrimônio para execução das atividades do projeto, como por exemplo up grade de 
computadores, combustíveis, etc. favor descrevê-los abaixo) 

*nº do patrimônio - Equipamento 

5 - DECLARAÇÃO(Gestor ou Coordenador) – 
 

Na qualidade de beneficiário, DECLARO, para fins de prova junto à Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em 

mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no 

orçamento da União, na forma deste Plano de Trabalho. 

Pede deferimento 
Assinatur PREENCHIDO PELA PROPG 

   _ 
Olival Freire Júnior 

Salvador, XXXX de 2021 


