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Resultado da análise de solicitações para utilização  
da verba PROEX 2020 

 
1. PREÂMBULO 

 
No dia 26 de janeiro de 2021 as chamadas internas para aplicação de verba PROEX de 2020 

do PPGN foram enviadas por e-mail a todo corpo docente e discente, e publicadas o site do PPGN, 
sendo elas: 

1. Chamada de apoio à publicação. 
2. Chamada de apoio à aquisição de material consumo. 
3. Chamada de apoio à serviços de terceiros. 
4. Chamada de apoio à participação em eventos científicos. 

 
O valor total disponibilizado para as chamadas foi de R$ 51.873,43, dos quais a previsão de 

distribuição orçamentária, aprovada em reunião de COPPIN do dia 18/01/2021, foi: 
a) R$ 20.000 para a chamada de apoio à publicação. 
b) R$ 6.504,78 para a chamada de participação de discentes em eventos científicos. 
c) R$ 12.684,32 para a chamada de aquisição de material de consumo. 
d) R$ 12.684,32 para a chamada de apoio à serviços de terceiros. 
 
O prazo de envio das solicitações referentes as chamadas 2, 3 e 4 se encerrou no dia 

18/04/2021. A chamada 1 (apoio à publicação), conforme divulgado, possui caráter de fluxo contínuo e, 
até a presente data, nenhuma solicitação foi apresentada à coordenação do PPGN. Portanto, o PPGN 
ainda possui verba disponível para essa demanda. 

 
2. DEMANDA RECEBIDA E MECANISMOS DE DISTRIBUIÇÃO 

 
A comissão para análise das solicitações foi composta pelo Comitê Gestor PROEX do PPGN, 

constituído pelas docentes Anna Paola T. R. Pierucci e Mariana Monteiro e pela discente Íris Batista 
Leite. A docente Tatiana El-Bacha Porto, coordenadora adjunta do PPGN, também participou da 
comissão. Todas as solicitações recebidas foram analisadas quanto à documentação exigida nas 
chamadas internas e consideradas aptas e elegíveis. 
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2.1. Participação em eventos científicos 

 
Nove (09) discentes apresentaram solicitação de apoio para apresentação de trabalhos em 

eventos científicos. O montante total solicitado (R$ 6.651,39) foi acima da verba inicialmente prevista 
para essa chamada (R$ 6.504,78). No entanto, em virtude da pequena diferença (R$ 146,61) a 
comissão de avaliação considerou oportuno remanejar esse valor da verba que é destinada à 
coordenação do PPGN, de forma a contemplar toda a demanda solicitada. 

Portanto, segue abaixo a Tabela 1 contendo as informações relacionadas aos discentes que 
foram contemplados, os valores aprovados, bem como o evento no qual o trabalho foi ou será 
apresentado.  
 
Tabela 1. Distribuição da verba PROEX para discentes regularmente matriculados no PPGN participarem de 
eventos científicos para apresentação de trabalhos relacionados a seus trabalhos de conclusão. 

Discente 
Valor 

aprovado 
Evento Data 

Erika Grangeiro R$ 397,00 Ganepão 2021  08 a 11/06/2021 
Karina dos Santos R$ 1.288,45 XIX Congreso Latinoamericano de Nutrición  31/10 a 04/11/2021 
Larissa Almenara R$ 347,00 Ganepão 2021 08 a 11/06/2021 
Leysimar Siais R$ 397,00 Ganepão 2021 08 a 11/06/2021 
Luciana Cardoso R$ 1.507,50 International Conference on Diet and Activity Methods 08/02 a 12/02/2021 
Manuela Dias R$ 500,00 CONBRAN 2021 19/01 a 22/01/2021 
Nathália Costa R$ 410,00 Congresso Brasileiro de Epidemiologia 22/11 a 26/11/2021 
Paula Franca R$ 1.306,50 Conference Science and Technology for Meat Analogues 03/03 a 04/03/2021 
Thais Rangel R$ 497,94 Nutrition 2021 07/06 a 10/06/2021 
Observação: discentes que apresentaram solicitações com os valores em euro e/ou dólar informamos que foi aplicada a 
cotação da moeda, consultada no dia 22/04/2021. 

 
ATENÇÃO: Para o recebimento do ressarcimento a coordenação do PPGN reforça a 

importância da leitura atenta do item 4 da chamada, que versa sobre os trâmites de concessão do 
auxílio. A ausência ou inconformidade de qualquer um dos itens obrigatórios para fins de prestação de 
contas junto à CAPES implicará no não ressarcimento do valor solicitado. É de inteira responsabilidade 
do discente providenciar e fornecer toda a documentação obrigatória. 

Os documentos obrigatórios deverão ser encaminhados pelo discente contemplado aos 
seguintes e-mails: posnutri@nutricao.ufrj.br, mariana@nutricao.ufrj.br e tatiana@nutricao.ufrj.br. O 
assunto do e-mail deverá ser colocado em caixa alta e deverá ser: RESSARCIMENTO PROEX 
EVENTO – NOME E SOBRENOME. 
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2.2. Material de consumo e serviços de terceiros 

 
Tendo em vista que o montante de solicitações para as chamadas de aquisição de material de 

consumo (R$ 35.848,30) e de pagamento à serviço de terceiros (R$ 40.400,05) foi similar, e 
considerando, também, que o montante disponível para cada uma dessas rubricas era o mesmo (R$ 
12.684,32 cada uma) a comissão definiu que as demandas relativas a essas solicitações seriam 
tratadas em igualdade de condições. Na Tabela 2, abaixo, pode ser observado a relação dos docentes 
que fizeram as solicitações referentes as chamadas de apoio à aquisição de material de consumo e de 
serviços de terceiros. 

O montante total solicitado (R$ 76.248,35) foi muito acima da verba disponível (R$ 25.368,65) 
para essas chamadas e, portanto, foi necessário definir critérios prioritários para a distribuição da 
verba, de forma a contemplar todos os docentes, mesmo que parcialmente. Em uma primeira rodada 
foram definidos os seguintes critérios de prioridade: 

a. Pedidos relacionados a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que 
visam garantir a segurança dos discentes ao retorno das atividades presenciais. 

b. Caráter multiusuário da solicitação (número de discentes e docentes envolvidos na 
solicitação), bem como as produções científicas atreladas aos discentes. 

 
Após definição desses critérios ficou deliberado que parte da demanda da docente Eliane 

Rosado (R$ 1.593,20) e a totalidade das demandas das docentes Mariana Monteiro (R$ 868,50) e 
Wilza Peres (R$ 4.046,00) serão atendidas, visto que as solicitações englobaram aquisição de EPIs 
(Eliane e Mariana) e a aquisição de material de consumo para uso em caráter multiusuário (Eliane e 
Wilza). 

Uma vez retirado esses valores aprovados, partiu-se para a segunda rodada de distribuição de 
verba. O montante restante (R$ 18.860,95) foi distribuído igualmente entre as seis (06) solicitações que 
não foram consideradas prioritárias na 1ª rodada de distribuição, sendo elas: Adriana Farah, Aline 
Ferreira, Eliane Fialho, Eliane Rosado, Patrícia Padilha e Rosana Salles, resultado em R$ 3.143,49 por 
docente. Dessa forma, todas as demandas inferiores a esse valor médio foram atendidas em sua 
totalidade, tendo sido aprovado: Adriana Farah (R$ 2.520,00) e Rosana Salles (R$ 1.933,69). 

Uma vez retirado esses valores, em uma terceira rodada, o montante restante (R$ 14.407,26) 
foi dividido igualmente entre as solicitações que ainda não tinham sido contempladas, sendo elas: Aline 
Ferreira (R$ 6.608,68), Eliane Fialho (R$ 23.730,60), Eliane Rosado (R$ 30.097,68) e Patrícia Padilha 
(R$ 4.850,00), resultando em R$ 3.601,81 por docente. No entanto, visto que a docente Eliane Rosado 
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já havia sido contemplada (R$ 1.593,20) na 1ª rodada de distribuição da verba, o valor destinado a 
cada docente foi revisto e a aprovação final nessa 3ª rodada foi a seguinte: Aline Ferreira (R$ 
4.000,00), Eliane Fialho (R$ 4.000,00), Eliane Rosado (R$ 2.406,80) e Patrícia Padilha (R$ 4.000.00). 

Dessa forma, a lista completa das solicitações e do valor contemplado para utilização da verba 
PROEX 2020 está apresentada na Tabela 2. 

 
Tabela 2. Relação de docentes contemplados e valores solicitados e aprovados nas chamadas de apoio à 
aquisição de material de consumo e de serviços de terceiros. 

Docente Material solicitado 
Valor 

solicitado 
Valor 

aprovado 

Adriana Farah Material descartável para laboratório*2 R$ 2.520,00 R$ 2.520,00 

Aline Ferreira Tradução português-inglês (2 manuscritos) R$ 6.608,68 R$ 4.000,00 

Eliane Fialho 

Kits de Elisa (citocinas pró e anti-inflamatórias) R$ 14.755,00 

R$ 4.000,00 
Anticorpos monoclonais R$ 4.040,00 

Material descartável para cultura de células R$ 4.935,60 

Total solicitado R$ 23.730,60 

Eliane Rosado 

Equipamentos de Proteção Individual e acessórios para 
equipamento multiusuário de bioimpedância*1 

R$ 1.593,20 R$ 1.593,20 

Revisão de inglês (2 manuscritos) R$ 846,60 
R$ 2.406,80 

Dosagem de lipopolissacarídeos R$ 29.251,08 

Total solicitado R$ 31.690,88  
Mariana Monteiro Equipamentos de Proteção Individual*1 R$ 868,50 R$ 868,50 

Patrícia Padilha 

Kit de dosagem de PTH R$ 1.915,00 

R$ 4.000,00 
Suplemento de vitamina D R$ 1.175,00 

Revisão de inglês (2 manuscritos) R$ 1.760,00 

Total Solicitado R$ 4.850,00 
Rosana Salles Revisão de inglês (1 manuscrito) *2 R$ 1.933,69 R$ 1.933,69 

Wilza Peres 
Placa de calibração para equipamento multiusuário (PCR B 
Aplied Byosystems)*1 

R$ 4.046,00 R$ 4.046,00 

*1Prioritário na 1ª rodada de distribuição da verba PROEX. *2Prioritário na 2ª rodada de distribuição da verba PROEX. 
 

ATENÇÃO: Para o recebimento do ressarcimento a coordenação do PPGN reforça a 
importância da leitura atenta dos itens das referidas chamadas, que versam sobre os trâmites de 
concessão do auxílio, em especial no Anexo 2 de ambas as chamadas. A ausência ou inconformidade 
de qualquer um dos itens obrigatórios para fins de prestação de contas junto à CAPES implicará no 
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não ressarcimento do valor solicitado. É de inteira responsabilidade do docente providenciar e fornecer 
toda a documentação obrigatória. 

Os documentos obrigatórios deverão ser encaminhados pelo docente contemplado aos 
seguintes e-mails: posnutri@nutricao.ufrj.br, mariana@nutricao.ufrj.br e tatiana@nutricao.ufrj.br. O 
assunto do e-mail deverá ser colocado em caixa alta e deverá ser: RESSARCIMENTO PROEX – 
NOME E SOBRENOME. 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

• Os docentes contemplados deverão utilizar a verba aprovada e encaminhar os 
comprovantes de gastos até a data 29/06/2021. A não apresentação dos documentos 
dentro desse prazo acarretará na perda do valor aprovado e o retorno da verba para a 
coordenação do PPGN, com vistas a uma nova aplicação orçamentária. 

• Os docentes contemplados com serviços de revisão e/ou tradução de manuscritos também 
deverão apresentar, até a data 29/06/2021, o comprovante de submissão do manuscrito. 

• 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 
mariana@nutricao.ufrj.br e tatiana@nutricao.ufrj.br. 

 
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2021 

 
 

 
______________________________________ 

Mariana Costa Monteiro 
Coordenadora do PPGN 

 
 
______________________________________ 

Tatiana El-Bacha Porto 
Coordenadora Adjunta do PPGN 

 
 

______________________________________ 
Anna Paola Trindade Rocha Pierucci 

Docente membro do comitê gestor PROEX 
 
 
______________________________________ 

Íris Batista Leite 
Discente membro do comitê gestor PROEX 


