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Recursos PROEX 

Exclusivos para os alunos do Programa de Ciência Econômica. 
 

Tipo de auxílio 
Itens 

financiáveis 
Limite anual por 

aluno 
Requisitos 

 
 

 
Participação de 

alunos em 
eventos no 
Brasil e no 

exterior 

 
 

Taxa de 
inscrição ou 
Diária para 

custear 
hospedagem, 
alimentação e 

locomoção 
urbana. 

 
Até R$960,00 
para viagens 

nacionais  
ou 

Até R$1400,00 
para viagens 

internacionais 
ou 

Taxa de 
Inscrição até 

R$1000,00 

 
 

Apresentar 
trabalhos em 

eventos 
científicos no 

Brasil e no 
exterior 

 
ATENÇÂO: Alunos bolsistas de doutorado FAPESP e CNPQ NÃO poderão utilizar 

o referido auxílio. 

 

ANUALMENTE, o aluno poderá solicitar SOMENTE: 

 

 Até 03 auxílios diários nacionais, sem ultrapassar o valor total de R$ 960,00 ou;  

 Até 02 auxílios diários internacionais, sem ultrapassar o valor total de R$1400,00 

ou; 

 Taxa de inscrição, sem ultrapassar o valor total de R$1000,00. 

Os pagamentos dos auxílios diários serão realizados somente a título de reembolso. 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUXÍLIO DIÁRIO (alimentação/hospedagem e 

locomoção urbana): 

 

 Notas fiscais e/ou cupons fiscais referentes aos itens financiados, em  nome 

do aluno. 

 Cupons fiscais emitidos no exterior deverão ser acompanhados da fatura do 

cartão de crédito. 

 Certificado de participação no evento. 

 Comprovante de aceite do trabalho no evento. 

 No momento da apresentação dos documentos será feito o 

REEMBOLSO. 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS - TAXA DE INSCRIÇÃO: 

 

 Nota fiscal ou recibo com nome e CPF do aluno. Somente para o caso de 

evento no exterior poderá ser apresentada a fatura do cartão de crédito. 

 Comprovante de aceite do trabalho no evento. 

 Comprovante do valor da taxa de inscrição (pode ser obtido no site do evento). 

Será reembolsado sempre o menor valor possível da taxa de inscrição (p. ex., 

quando for possível obter desconto em pagamento antecipado). 

 Certificado de participação no evento. 

 No momento da apresentação destes documentos será feito o REEMBOLSO. 

 

ATENÇÃO: 

 

O reembolso será feito sobre os valores apresentados e não poderá exceder os valores 

máximos informados. Documentos que não sigam as recomendações e documentos 

que estejam adulterados ou avariados impossibilitarão o reembolso. 

A quantidade de auxílios diários estará sujeita à aprovação da Coordenação, limitada 

ao período de duração do evento e à disponibilidade de recursos CAPES. 

 

É de responsabilidade do aluno a prestação de contas dos valores recebidos. 

 

A entrega da solicitação não representa a sua aprovação automática pela 

Coordenação. 

 
 
 
 

Secretaria de Pós-Graduação, outubro de 2021 
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