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Aprovação – 6ª/18 Sessão Ordinária da CCP, em 14 de agosto de 2018. 

ATENÇÃO: Somente serão aceitos pedidos de compra de passagem aérea até 10/09/2018. Novas 

instruções para compra de passagens serão publicadas após recebimento de novo recurso Capes/PROEx. 

As solicitações de diária podem ser efetuadas normalmente. 

 

AUXILIO FINANCEIRO À PARTICIPAÇÃO DE PROFESSOR EM BANCA 

Recursos do Programa de Excelência Acadêmica – PROEx/Capes 

 

Poderá ser destinado auxilio financeiro a apenas um(a) professor(a) por exame de qualificação 

e defesa de dissertação/tese, por estudante. No entanto, recomendamos que, na medida do 

possível, seja utilizado o recurso de videoconferência. 

O auxílio se refere à passagem aérea ou passagem de ônibus. Além do transporte poderá ser 

paga diária, por cheque nominal no dia do exame ou da defesa acompanhado de recibo a ser 

assinado pelo(a) professor(a) beneficiário(a). O valor da diária será de R$164,00 (cento e 

sessenta reais) sem pernoite e de R$320,00 (trezentos e vinte reais) com pernoite. 

Não será possível pagar despesas com gasolina e pedágio. O apoio será limitado à diária para 

professores que venham de fora da Grande São Paulo. 

 

PROCEDIMENTOS 

A solicitação de auxílio deverá ser encaminhada à CCP do PPG-SP, pelo e-mail - 

apoio.ppg.saudepubli@fsp.usp.br, com antecedência de até 45 (quarenta e cinco dias), 

contendo os seguintes dados: 

a) nome do(a) estudante, e-mail, telefones para contato, data do exame de qualificação 

ou da defesa de dissertação/tese; 

b) nome do(a) professor(a) beneficiário(a), e-mail, telefone de contato, meio de 

transporte (aéreo ou viário), aeroporto de origem e destino. 

 

OBSERVAÇÕES: 

a) No caso da necessidade de reserva de hotel, essa ação não será de responsabilidade 

da Secretaria do PPG-SP; 

b) O(a) professor(a) que se utilizar de transporte, deverá enviar, ao e-mail 

(apoio.ppg.saudepubli@fsp.usp.br), após o exame/defesa, os bilhetes eletrônicos de 

embarque ou passagens do ônibus. 

 

 

São Paulo, 21 de agosto de 2018. 

 
 

Profª Drª Cleide Lavieri Martins 
Coordenadora do Programa 
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