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Resultado final da análise de solicitações para utilização de verba PROEX 

remanescente de 2019 

I. PREÂMBULO 

 

Em 23 de maio de 2020 foram publicadas as chamadas internas para aplicação de verba PROEX 

remanescente da Chamada de apoio à publicação de 2019, sendo elas: 

1. Chamada de apoio à aquisição de material consumo  

2. Chamada de apoio à publicação 

3. Chamada de apoio à serviços de terceiros  

4. Chamada de apoio à manutenção de equipamentos  

O valor total disponibilizado para as chamadas foi de R$40.000,00. 

 

II. DEMANDA RECEBIDA 

 

Foram recebidas as seguintes solicitações encaminhadas por docentes do PPGN: 

 

Docente Material de consumo Manutenção Equipamentos Serviços de Terceiros 

Adriana Farah X   

Beatriz Ribeiro   X 

Claudia Saunders   X 

Eliane Fialho X   

Gilberto Kac   X 

Maria das Graças X   

Mariana Monteiro X X X 

Patrícia Padilha   X 

Rosana Salles   X 

Rosangela Pereira X   

Tatiana El-Bacha  X  

Wilza Peres X   

 

 

O somatório do valor de todas as solicitações recebidas foi de R$79.130,68. O detalhamento 

das solicitações está apresentado no Anexo 1 deste documento. 
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III. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E JULGAMENTO DE PRIORIDADES 

 

Foi constituída uma sub-comissão da CD-PPGN para análise das solicitações com as docentes 

Anna Paola T. R Pierucci, Maria Claudia V. S. Carvalho e Marcia S. da Mota. 

Considerando que o montante solicitado representou quase o dobro do valor disponível para as 

chamadas foram definidas as premissas orientadoras para as prioridades de distribuição: 

1. Considerando que a Chamada de apoio a publicações possui prazo de encerramento para 

envio das solicitações em 31/07/2020, esta não foi incluída nesta avaliação e será 

avaliada posteriormente, visando aplicação de parcela da verba PROEX de 2020. 

2. As solicitações de apoio à manutenção de equipamentos serão consideradas prioridades 

por envolver equipamentos de caráter multiusuário, adquiridos por meio de editais 

institucionais para uso coletivo pelos docentes e discentes do PPGN e do INJC. 

Considerou-se que o investimento já realizado deve ser protegido do desgaste, assim 

como também atualizado para as necessidades de pesquisa avançada realizada hoje pelos 

pesquisadores. Adicionalmente, foi considerado o risco de perda de amostras já 

coletadas para as pesquisas em andamento na eventualidade de algum dano aos 

equipamentos envolvidos. Foi também definido que outras solicitações encaminhadas 

pelos(as) mesmos(as) docentes não serão consideradas prioridades nesta avaliação. 

3. O apoio à serviço de terceiros assim como a aquisição de material de consumo serão 

tratados em igualdade de condições, uma vez retirado o montante total de solicitações 

para manutenção de equipamentos. Sendo que a divisão obedecerá: 

a. Inicialmente serão atendidas as solicitações de professores que apresentarem 

valores inferiores à média dentre todas as solicitações recebidas; 

b. Das solicitações restantes se fará cálculo de divisão igualitária entre os docentes 

solicitantes, visto que o número de discentes atrelados aos seus pedidos, bem 

como sua produção científica, segue um quantitativo semelhante. 

 

IV. RESULTADO 

 

Todas as solicitações recebidas foram analisadas quanto à documentação exigida nas 

chamadas internas e consideradas aptas e elegíveis.  

A lista de contemplados para utilização da verba remanescente PROEX 2019 está 

apresentada no quadro, abaixo: 
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Quadro 1. Relação de docentes contemplados e valores 

aprovados nas Chamadas de apoio à aquisição de material de 

consumo, serviços de terceiros e manutenção de equipamentos -

PROEX 2019 (verba remanescente).  

 

DOCENTE VALOR APROVADO (R$) 

Adriana Farah 2.802,92 

Beatriz Ribeiro 1.819,14 

Claudia Saunders 2.500,00 

Eliane Fialho 906,20 

Gilberto Kac 2.802,92 

Maria das Graças 2.802,92 

Mariana Monteiro* 13.156,12 

Patrícia Padilha 2.802,92 

Rosana Salles 2.802,92 

Rosangela Alves 800,97 

Tatiana El-Bacha* 4.000,00 

Wilza Peres 2.802,92 

TOTAL 39.999,95 

*Apoio a manutenção de equipamentos multiusuários. 

 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

• A aplicação da verba seguirá os critérios constantes no documento orientador já 

disponibilizado anteriormente, no qual constam normas para emissão de notas fiscais e 

recibos em conformidade com o regulamento CAPES/PROEX.  

• Os docentes contemplados deverão informar à coordenação do PPGN confirmação de 

aplicação da verba nas conformidades estabelecidas no presente processo de análise. 

• Os docentes contemplados deverão utilizar a verba disponibilizada e encaminhar os 

comprovantes dos gastos até a data 09/08/202. Os pagamentos serão realizados por meio 

de cheques nominais depositados diretamente em conta bancária de pessoa jurídica ou 

física executora do fornecimento/serviço. Alternativamente, os cheques poderão ser 

depositados na conta do docente solicitante, como reembolso, havendo neste caso 

necessidade de comprovação do pagamento em cartão de crédito do docente em parcela 

única, além da(s) nota(s) fiscal(is)/ recibo(s) de pagamento.  
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• Em caso de dúvidas sobre os procedimentos para aplicação da verba, solicitamos 

contatar a coordenação do PPGN por meio do e-mail posnutri@nutricao.ufrj.br com 

cópia para pierucci@nutricao.ufrj.br e mcostamonteiro@gmail.com. 

• O presente documento foi aprovado em reunião ordinária da CD-PPGN (COPPIN) em 

20 de julho de 2020. 

 

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2020 

 

 

 

_________________________________ 

Anna Paola Trindade Rocha Pierucci 

Coordenadora do PPGN 

 

 

 

_________________________________ 

Marcia Soares da Mota e Silva Lopes 

Representante DND CD- PPGN 

 

 

                                              _________________________________ 

Maria Cláudia da Veiga Soares de Carvalho 

Representante DNSA CD- PPGN 
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ANEXO 1 – Detalhamento das solicitações encaminhadas às chamadas de Serviços de 

terceiros, Aquisição de material de consumo e Manutenção de equipamentos. 

DOCENTE 

SOLICITANTE 
CHAMADA 

VALOR TOTAL 

SOLICITADO 

Discentes PPGN 

envolvidos na 

solicitação (n) 

Docentes PPGN 

envolvidos na 

solicitação (n) 

Rosana Salles 
Serviços de 

Terceiros 

(1612,92) + (4.000,00) 

+ (1.010,50) = 

R$6.623,42 

5 2 

Beatriz G. Ribeiro 
Serviços de 

Terceiros 

(U$190) + (U$151) = 

R$1.819,14* 
3 1 

Claudia Saunders 
Serviços de 

Terceiros 
R$2.500,00 3 1 

Gilberto Kac 
Serviços de 

Terceiros 

(385,50) + (338,25) + 

(285,00) + (8.607,87) + 

(338,25) = R$9.954,87 

7 1 

Mariana Monteiro 
Serviços de 

Terceiros 

(2.420,00) + (3.620,32) 

= R$6.040,32 
2 1 

Patrícia Padilha 
Serviços de 

Terceiros 

(700,00) + (5.374,49) = 

R$6.074,00 
2 1 

Adriana Farah 
Material de 

Consumo 
R$6.014,00 2 1 

Eliane Fialho 
Material de 

Consumo 
R$906,20 1 1 

Mariana Monteiro 
Material de 

Consumo 
R$3.606,72 7 1 

Maria das Graças 
Material de 

Consumo 
R$10.154,92 1 1 

Rosangela Alves 
Material de 

Consumo 
R$800,97 8 1 

Wilza Peres 
Material de 

Consumo 
R$7.480,00 1 1 

Mariana Monteiro 
Manutenção 

equipamentos 
RS13.156,12 7 3 

Tatiana El-Bacha 
Manutenção 

equipamentos 
R$4.000,00 11 6 

*conversão em reais pelo Banco Central do Brasil na data 20/07/2020 

 


