
33.90.14 33.90.14.16 33.90.33 33.90.36 - SEPE 33.90.36 - Não servidor 33.90.18 33.90.30 33.90.39

10.000,00       4.547,50       10.000,00   3.000,00              -                                       10.000,00   -            10.000,00   

33.90.14 33.90.14.16 33.90.33 33.90.36 - SEPE 33.90.36 - Não servidor 33.90.18 33.90.30 33.90.39

-                -               -            -                     -                                       2.450,00     -            2.200,00     

 33.90.14 = Diária pessoal civil 

 a) Participação em cursos e treinamentos em técnicas de laboratório e utilização de equipamentos 

 b) Participação de professores e pesquisadores em atividades e eventos científico-acadêmicos no país. 

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

 d) Participação de professores e pesquisadores em atividades de intercambio e parcerias entre PPGs e instituições formalmente associados 

e) Apoio à realização de eventos científico-acadêmicos no país

    

Assinatura do Coordenador

P N P D

Total Geral

Recursos PNPD

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

P  R  O  A  P

47.547,50                       

TOTAL

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA

TOTAL

4.650,00                        

Total Geral

Fábio Henrique Tavares de Oliveira - Coordenador do PPGMSA

LEGENDA:

Resumo do Planejamento do Programa

47.547,50                 

4.650,00                   

52.197,50                 Total

Recursos Destinados ao PROAP



33.90.14.16 Diárias internacionais

 33.90.33 = Passagens e despesas com locomoção 

 a) Participação em cursos e treinamentos em técnicas de laboratório e utilização de equipamentos 

 b) Participação de professores e pesquisadores em atividades e eventos científico-acadêmicos no país. 

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

 d) Participação de professores e pesquisadores em atividades de intercambio e parcerias entre PPGs e instituições formalmente associados 

e) Apoio à realização de eventos científico-acadêmicos no país

 33.90.36 = Diária para colaborador eventual (Pesquisadores e professores que não tem matrícula SIAPE) 

 a) Participação em cursos e treinamentos em técnicas de laboratório e utilização de equipamentos 

 b) Participação de professores e pesquisadores em atividades e eventos científico-acadêmicos no país. 

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

 d) Participação de professores e pesquisadores em atividades de intercambio e parcerias entre PPGs e instituições formalmente associados 

e) Apoio à realização de eventos científico-acadêmicos no país

 SEPE - refere-se a empregado público; servidor estadual, distrital ou municipal 

 Não servidor - refere-se a professor visitante e a bolsista PNPD 

 33.90.14.16 = Diárias Internacionais 

 a) Participação em cursos e treinamentos em técnicas de laboratório e utilização de equipamentos 

 b) Participação de professores e pesquisadores em atividades e eventos científico-acadêmicos no exterior. 

 c) Participação de professores e pesquisadores em atividades de intercambio e parcerias entre PPGs e instituições formalmente associados 

 33.90.18 = Auxílio financeiro a estudante ou auxílio financeiro a pesquisador no caso de PNPD 

 a) Participação em cursos e treinamentos em técnicas de laboratório e utilização de equipamentos 

 b) Participação de pesquisadores e alunos em atividades e eventos científico-acadêmicos no país e no exterior. 

 c) Participação de alunos em atividades de intercambio e parcerias entre PPGs e instituições formalmente associados 

 d) Participação de alunos em cursos ou disciplinas em outro PPG, desde que estejam relacionadas à suas dissertações e teses

a) Manutenção de equipamentos

b) Manutenção e funcionamento de laboratórios de ensino e pesquisa

c) Produção, revisão, tradução, editoração, confecção e publicação de conteúdos científico-acadêmicos e de divulgação das atividades desenvolvidas no âmbito dos PPGs.

d) Manutenção do acervo de periódicos, desde que não contemplados no Portal de Periódicos da CAPES

e) Apoio à realização de eventos científico-acadêmicos no país

f) Aquisição e manutenção de tecnologias em informática caracterizadas como custeio, conforme disposto no Art 6° da Portaria CAPES 156/2014

33.90.30 = Material de consumo



a) Manutenção de equipamentos

b) Manutenção e funcionamento de laboratórios de ensino e pesquisa

c) Serviços e taxas relacionados à importação

d) Participação em cursos e treinamentos em técnicas de laboratório e utilização de equipamentos

e) Produção, revisão, tradução, editoração, confecção e publicação de conteúdos científico-acadêmicos e de divulgação das atividades desenvolvidas no âmbito dos PPGs.

f) Manutenção do acervo de periódicos, desde que não contemplados no Portal de Periódicos da CAPES

g) Apoio à realização de eventos científico-acadêmicos no país

h) Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades e eventos científico-acadêmicos no país e no exterior.

i) Participação de alunos em cursos ou disciplinas em outro PPG, desde que estejam relacionadas à suas dissertações e teses

j) Aquisição e manutenção de tecnologias em informática caracterizadas como custeio, conforme disposto no Art 6° da Portaria CAPES 156/2014

33.90.39 = Outros serviços de terceiros pessoa jurídica


