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EDITAL PRPG 01/2014 
 

Apoio à Pós-Graduação com recursos CAPES-PROAP 2014 
 

 
Este edital tem por finalidade apoiar os programas de pós-graduação da USP 

utilizando os recursos financeiros aprovados pela CAPES para a Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação em 2014 (CAPES-PROAP PRPG 2014). Os recursos serão 

destinados prioritariamente para despesas com publicações de artigos 

científicos, de livros e de capítulos de livros no Brasil e no exterior, bem como 

passagens aéreas para professores estrangeiros convidados para as bancas 

examinadoras de dupla titulação. Outras demandas poderão ser atendidas de 

acordo com o mérito e com os recursos disponíveis.    

 

 

Calendário  

 

Período de inscrição: 15/04 - 15/05 

Divulgação do resultado: 30/05 

 

Documentos Necessários  

 

1. Apoio à publicações: 

- Carta de encaminhamento da CCP, com ciência da CPG e da Direção da 

Unidade; 

- Cópia do artigo e, quando for o caso, comprovação do aceite do trabalho para 

publicação;  

- Carta ou contrato da editora quando se tratar de livro ou de capitulo de livro;  

- Orçamento. 

 

2. Apoio à bancas: 
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- Carta de encaminhamento da CCP, com ciência da CPG e da Direção da 

Unidade; 

- Orçamento das passagens aéreas; 

- Documento da CPG informando a data de realização da defesa e a 

composição da banca.  

 

Nota: As solicitações de programas que tenham obtido algum apoio financeiro 

da PRPG no último triênio (Edital de Aperfeiçoamento, Edital Pró-

Equipamentos, Apoio à mobilidade discente e à mobilidade docente, etc.) 

deverão vir acompanhadas de um breve relatório contendo os resultados e o 

impacto do apoio recebido para o programa.

 

 

Concessão 

 

As solicitações serão aprovadas de acordo com o mérito e com os recursos 

financeiros disponíveis. Todas as solicitações serão avaliadas por uma 

comissão designada pela Pró-Reitora de Pós-graduação. Os programas 

contemplados terão o prazo até 31.12.2014, improrrogáveis, para utilização dos 

recursos financeiros aprovados. 

 

Relatório  

 

Os programas contemplados deverão encaminhar à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação um relatório, devidamente aprovado pela CCP e pela CPG. O prazo 

para envio do relatório é de 3 meses após a conclusão das atividades. 
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Contato  

 

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos na Pró-Reitoria de Pós-

Graduação da USP por intermédio do endereço eletrônico prpg@usp.br ou 

pelo telefone (11) 3091-1197.  

 

 

 

 
Profa. Dra. Bernadette Dora Gombossy de Melo Franco 

Pró-Reitora 
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