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EDITAL INTERNO – PPGEM/CAPES-PROEX 
 
1. Objetivo: Colaborar com a formação de discentes e a produção bibliográfica do 

PPGEM-UFMG através do apoio financeiro em aspectos estratégicos do 
programa. 

 
2. Recursos: os valores dos recursos financeiros disponibilizados neste edital 

estão vinculados àqueles repassados pela CAPES. Este edital pode ser 
encerrado/cancelado a qualquer momento, no caso da ausência ou utilização 
plena dos recursos do projeto CAPES-PROEX. Além disso, os recursos 
disponíveis só podem ser gastos em moeda nacional.  

 
3. Público-alvo: Docentes credenciados do PPGEM.  
 
4. Apenas as seguintes solicitações de auxílio serão consideradas para análise: 

a. Serviços de terceiros - pessoa jurídica: manutenção de equipamentos 
com valores entre R$8.000,00 e R$12.000,00; 

b. Serviços de terceiros - pessoa jurídica: pagamento de taxas de 
publicação de artigos com discentes ou egressos do PPGEM em 
periódicos A1, A2 e B1 (Engenharias 2, CAPES) ou com índice de 
impacto > 3,0 num valor máximo de R$3.500,00 por docente por ano. 
Não serão pagas despesas extras, tais como taxa de cartão de crédito 
e impostos. Para cálculo do reembolso será utilizada a cotação do dólar 
comercial.  

c. Pagamento de serviços de microscopia ligados ao Centro de 
Microscopia da UFMG;  

d. Pagamento de serviços de análise (análise térmica, espectroscopias, 
DLS, potencial Zeta, microscopia de FTIR, força atômica e 
fluorescência, espectroscopia de fotoelétrons) ligados ao LASMAT e 
CEMUCASI da EEUFMG. 

 
5. Os seguintes critérios poderão ser usados na análise das solicitações: 

a. Equipamentos multiusuários (no caso de manutenção de 
equipamentos);  

b. Produtividade bibliográfica do docente solicitante; 
c. Distribuição dos recursos visando maximização do número de 

solicitações e docentes atendidos; 
d. Impacto e importância para a área dos periódicos (no caso do 

pagamento de taxas de publicação). 
 

6. Documentação necessária para concessão do auxílio (formulários disponíveis 
no site do PPGEM): 

a. Para todas as solicitações: currículo Lattes atualizado (menos de três 
meses); 

b. Para solicitações associadas à manutenção de equipamento (serviços 
de terceiros - pessoa jurídica): 1. Preenchimento do formulário 
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“Contratação de Serviços de Manutenção”; 2. Apresentação de três 
orçamentos ou carta de exclusividade; 

c. Para solicitações associadas ao pagamento de taxas de publicação: 1. 
Apresentação do artigo publicado ou carta de aceite; 2. Preenchimento 
do formulário “Reembolso de taxas de publicação de artigos”; 3. 
Apresentação do comprovante de pagamento. 

d. Para solicitações associadas ao pagamento de serviços de microscopia 
eletrônica: 1. Preenchimento do formulário “Solicitação de Serviços 
Centro de Microscopia/UFMG”.  

e. Para solicitações associadas ao pagamento de serviços de análise 
(LASMAT E CEMUCASI): 1. Preenchimento do formulário “Solicitação 
de Serviços – LASMAT e CEMUCASI da EEUFMG”. 
 

7. Todas as solicitações e documentação exigida deverão ser enviadas à 
Secretaria do PPGEM (e-mail ppgem@demet.ufmg.br) somente nos 
últimos três dias úteis de cada mês.  
 

8. Todos os pagamentos autorizados (com exceção dos serviços de 
microscopia do Centro de Microscopia da UFMG e de análise ligados ao 
LASMAT E CEMUCASI) serão realizados: 

a. Através de cheque entregue diretamente ao docente, nominal à 
empresa que realizará o serviço – no caso de pagamentos de 
serviços de manutenção; 

b. Por meio de depósito na conta corrente do Banco do Brasil do 
docente – no caso de pagamentos de taxas de publicações. Tais 
reembolsos serão pagos após a conferência da prestação de contas 
e da assinatura do recibo de pagamento.  
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