
Orientações de preenchimento da Solicitação de Verba PROAP/PNPD 

1) TIPO DE SOLICITAÇÃO 

Escolher dentre as opções: 

a) Compras e serviços de PJ – passagens aéreas, bem como outras compras de mercadorias e serviços. 

b) Auxílio diário – modalidade predominante nos planos de trabalho para docentes e alunos USP (não confundir com 

diária e ajuda de custo, pois se trata de outra modalidade de despesa com prestação de contas simplificada). 

c) Auxílio diário a professores visitantes – quando professores EXTERNOS à USP esta é a opção correta. 

d) O solicitante precisa identificar se é docente USP (qualquer unidade) ou se é externo a USP (sem vínculo). 

 

2) PROGRAMA DE PÓS 

Escolher o Programa de Pós-Graduação. 

3) INFORMAÇÕES DO CREDOR 

Preencher todos os campos com os dados de quem irá ser beneficiado com o recurso, exceto a IG – inscrição genérica. 

4) INFORMAÇÕES DO EVENTO 

Identificar todos os dados referentes à despesa para a qual está sendo solicitado o custeio para avaliação de mérito. 

Inserir nome do evento, local (cidade, estado, país), período (que ocorrerá o evento), data de ida e volta (a cidade, estado 

ou país) e complementos pertinentes que auxilie nas informações do referido. 

5) DESCRIÇÃO DO GASTO 

De forma breve e resumida especificar a descrição do gasto, a quantidade (em dias/unidades), valor estimado unitário 

(auxílio diário: R$320,00 ou US$360,00; passagens: estimativa prévia) e o valor total (multiplicação de quantidade e valor 

unitário). 

6) SOLICITANTE e ORIENTADOR 

Assinatura e identificação do requisitante da verba e, quando aluno, o Orientador assina conjuntamente, ratificando o 

pedido do discente. 

7) ALÍNEA, ATIVIDADES CAPES E SALDO 

Preenchimento pela Contabilidade. 

8) OBSERVAÇÕES DA COORDENAÇÃO 

O(a) Coordenador(a) pode inserir informações complementares e/ou corretivas a solicitação, ratificando o pedido e 

autorizando o prosseguimento com a execução orçamentária/financeira da despesa. 

O(a) Coordenador(a), juntamente com o(a) secretário(a) do Programa, pode preencher o item 7 acima no momento da 

aprovação do pedido a fim de controlar a disponibilidade de saldo, evitando aprovar despesa sem saldo correspondente no plano 

de trabalho, tal informação está disponível pelo sistema Mercúrio (gerenciar convênios) e planilha disponibilizada na rede 

(momentâneo). 

9) APROVAÇÃO DA COORDENAÇÃO 

Assinalar qual a verba a ser utilizada: (  ) PROAP ou (  ) PNPD, assinar, identificar autorizador e datar. 


