
Prestação de Contas do Programa de Excelência Acadêmica – PROEX 
 
O Pós-Lit recebe apoio dos órgãos de fomento nacionais e estaduais como CAPES, 
CNPq e FAPEMIG, principalmente na forma de bolsas de Mestrado e Doutorado. Além 
de bolsas, a CAPES fornece, por meio do PROEX, verba de custeio e de capital para 
programas com conceito 6 e 7. Para dar transparência ao uso do dinheiro público, o 
Pós-Lit divulga a distribuição do auxílio recebido. 
 

Os quadros seguintes mostram a prestação de contas até 2007. 
 

Prestação de março a dezembro de 2018. 

Rubricas 
Custeio 

Liberado 
R$ 

Gastos 
R$ 

Liberações 143.613,02  

Manutenção de equipamentos.  0,00 

Manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa.  0,00 

Serviços e taxas relacionados à importação.  0,00 

Participação em cursos e treinamentos em técnicas de laboratório e 
utilização de equipamentos. 

 0,00 

Produção, revisão, tradução, editoração, confecção e publicação de 
conteúdos científico-acadêmicos e de divulgação das atividades 
desenvolvidas no âmbito dos PPGs. 

 32.956,01 

Manutenção do acervo de periódicos, desde que não contemplados 
no Portal de Periódicos da Capes. 

 0,00 

Apoio à realização de eventos científico-acadêmicos no país.  20.936,88 

Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades 
e eventos científico-acadêmicos no país e no exterior. 

 24.244,75 

Participação de convidados externos em atividades científico-
acadêmicas no país. 

 38.277,90 

Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades 
de intercambio e parcerias entre PPGs e instituições formalmente 
associados. 

 1.303,22 

Participação de alunos em cursos ou disciplinas em outro PPG, 
desde que estejam relacionados às suas dissertações e teses. 

 0,00 

Aquisição e manutenção de tecnologias em informática e da 
informação caracterizadas como custeio. 

 2.300,00 

Totais  120.018,76 

 
 

Rubrica 
Capital (Equipamento/Material permanente) 

Liberado 
R$ 

Gastos 
R$ 

Liberações  0,00  

 
Rubrica 

Custeio PNPD/CAPES 
Liberado 

R$ 
Gastos 

R$ 

Liberações  7.200,00 2.400,00 

 



 
Prestação de Contas do Programa de Excelência Acadêmica – PROEX 
 
 
Prestação de janeiro de 2017 a fevereiro de 2018. 

Rubricas 
Custeio 

Liberado 
R$ 

Gastos 
R$ 

Liberações 53.813,02  

Manutenção de equipamentos.  1.045,00 

Manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa.  6.526,00 

Serviços e taxas relacionados à importação.  0,00 

Participação em cursos e treinamentos em técnicas de laboratório e 
utilização de equipamentos. 

 0,00 

Produção, revisão, tradução, editoração, confecção e publicação de 
conteúdos científico-acadêmicos e de divulgação das atividades 
desenvolvidas no âmbito dos PPGs. 

 24.509,87 

Manutenção do acervo de periódicos, desde que não contemplados 
no Portal de Periódicos da Capes. 

 0,00 

Apoio à realização de eventos científico-acadêmicos no país.  37.608,10 

Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades 
e eventos científico-acadêmicos no país e no exterior. 

 26.320,62 

Participação de convidados externos em atividades científico-
acadêmicas no país. 

 59.244,33 

Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades 
de intercambio e parcerias entre PPGs e instituições formalmente 
associados. 

 2.021,84 

Participação de alunos em cursos ou disciplinas em outro PPG, 
desde que estejam relacionados às suas dissertações e teses. 

 0,00 

Aquisição e manutenção de tecnologias em informática e da 
informação caracterizadas como custeio. 

 3.303,00 

Custeio PNPD/CAPES  9.599,26 

Totais  170.178,02 

 
 

Rubrica 
Capital (Equipamento/Material permanente) 

Liberado 
R$ 

Gastos 
R$ 

Liberações  89.903,14 89.840,83 

 
 
 



 
Prestação de Contas do Programa de Excelência Acadêmica – PROEX 
 
 
Prestação de maio a dezembro de 2016. 

Rubricas 
Custeio 

Liberado 
R$ 

Gastos 
R$ 

Liberações 162.462,83  

Manutenção de equipamentos.  0,00 

Manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa.  0,00 

Serviços e taxas relacionados à importação.  0,00 

Participação em cursos e treinamentos em técnicas de laboratório e 
utilização de equipamentos. 

 0,00 

Produção, revisão, tradução, editoração, confecção e publicação de 
conteúdos científico-acadêmicos e de divulgação das atividades 
desenvolvidas no âmbito dos PPGs. 

 1.291,91 

Manutenção do acervo de periódicos, desde que não contemplados 
no Portal de Periódicos da Capes. 

 0,00 

Apoio à realização de eventos científico-acadêmicos no país.  5.837,11 

Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades 
e eventos científico-acadêmicos no país e no exterior. 

 9.238,35 

Participação de convidados externos em atividades científico-
acadêmicas no país. 

 12.290,71 

Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades 
de intercambio e parcerias entre PPGs e instituições formalmente 
associados. 

 0,00 

Participação de alunos em cursos ou disciplinas em outro PPG, 
desde que estejam relacionados às suas dissertações e teses. 

 0,00 

Aquisição e manutenção de tecnologias em informática e da 
informação caracterizadas como custeio. 

 2.050,00 

Totais  30.708,08 

 
 

Rubrica 
Capital (Equipamento/Material permanente) 

Liberado 
R$ 

Gastos 
R$ 

Não houve liberações em 2016 0,00 0,00 

 



 

Prestação de Contas do Programa de Excelência Acadêmica – PROEX 
 
 
Prestação de janeiro de 2015 a abril de 2016. 

Rubricas 
Custeio 

Liberado 
R$ 

Gastos 
R$ 

Liberações   

Aquisição de novas tecnologias de informática  0,00 

Funcionamento de laboratórios de ensino e pesquisa    

Manutenção de equipamentos   

Participação de alunos de doutorado em eventos no exterior    

Participação de alunos em eventos no país    

Participação de professores convidados em bancas examinadoras 
de dissertações, teses e exames de qualificação  

  

Participação de professores e alunos em trabalhos de campo e 
coleta de dados no país  

  

Participação de professores em eventos no exterior    

Participação de professores em eventos no país    

Participação de professores visitantes nos programas    

Produção de material didático-instrucional   

Realização de eventos, técnico-científicos promovidos pelo 
programa de pós-graduação 

  

Totais   

 
 

Rubrica 
Capital 

Saldo 
R$ 

Gastos 
R$ 

Saldo de 2014 16.900,82  

Não houve liberações em 2015 0,00  

Equipamento/Material permanente  15.998,16 

 



 

Prestação de Contas do Programa de Excelência Acadêmica – PROEX 
 
 
Prestação de maio a dezembro de 2014. 

Rubricas 
Custeio 

Liberado 
R$ 

Gastos 
R$ 

Liberações 99.463,70  

Aquisição de novas tecnologias de informática  1. 341,00 

Funcionamento de laboratórios de ensino e pesquisa   0,00 

Manutenção de equipamentos  90,00 

Participação de alunos de doutorado em eventos no exterior   3.304,45 

Participação de alunos em eventos no país   6.332,33 

Participação de professores convidados em bancas examinadoras 
de dissertações, teses e exames de qualificação  

 16.652,09 

Participação de professores e alunos em trabalhos de campo e 
coleta de dados no país  

 0,00 

Participação de professores em eventos no exterior   12.567,14 

Participação de professores em eventos no país   933,52 

Participação de professores visitantes nos programas   3.220,42 

Produção de material didático-instrucional  14.531,20 

Realização de eventos, técnico-científicos promovidos pelo 
programa de pós-graduação 

 18.652,91 

Totais 99463,70 77.625,06 

 
 

Rubrica 
Capital 

Liberado 
R$ 

Gastos 
R$ 

Liberações 58.233,82  

Equipamento/Material permanente  41.333,00 

 



 
Prestação de janeiro de 2013 a abril de 2014. 
 
 

Rubricas 
Custeio 

Liberado 
R$ 

Gastos 
R$ 

Liberações 345.673,09  

Aquisição de novas tecnologias de informática  3.447,00 

Funcionamento de laboratórios de ensino e pesquisa   8.528,09 

Manutenção de equipamentos  2.058,00 

Participação de alunos de doutorado em eventos no exterior   1.687,80 

Participação de alunos em eventos no país   21.530,36 

Participação de professores convidados em bancas examinadoras 
de dissertações, teses e exame de qualificação 

 85.309,82 

Participação de professores e alunos em trabalhos de campo e 
coleta de dados no país  

 0,00 

Participação de professores em eventos no exterior   46.240,69 

Participação de professores em eventos no país   14.053,66 

Participação de professores visitantes nos programas   4.873,92 

Produção de material didático-instrucional  106.529,36 

Realização de eventos, técnico-científicos promovidos pelo 
programa de pós-graduação 

 43.406,01 

Totais 345.673,09 337.664,71 

 
 

Rubrica 
Capital 

Liberado 
R$ 

Gastos 
R$ 

Saldo de 2012 38.007,57  

Liberações 50.673,82  

Equipamento/Material permanente  87.944,72 

 



 

Prestação de contas de 2012 (período de junho a dezembro de 2012). 

 

 

Rubricas 
Custeio 

Liberado 
R$ 

Gastos 
R$ 

Liberações 127.867,99  

Aquisição de novas tecnologias de informática  0,00 

Funcionamento de laboratórios de ensino e pesquisa   0,00 

Manutenção de equipamentos  0,00 

Participação de alunos de doutorado em eventos no exterior   1.000,00 

Participação de alunos em eventos no país   5.463,08 

Participação de professores convidados em bancas examinadoras 
de dissertações, teses e exame de qualificação  

 3.683,08 

Participação de professores e alunos em trabalhos de campo e 
coleta de dados no país  

 0,00 

Participação de professores em eventos no exterior   9.978,85 

Participação de professores em eventos no país   2.796,22 

Participação de professores visitantes nos programas   0,00 

Produção de material didático-instrucional  10.900,00 

Realização de eventos, técnico-científicos promovidos pelo 
programa de pós-graduação 

 30.850,28 

Totais 127.867,99 64.671,51 

 
 

Rubrica 
Capital 

Liberado 
R$ 

Gastos 
R$ 

Liberações 38.007,57  

Equipamento/Material permanente  0,00 

 



 

Prestação de contas de janeiro de 2011 a maio de 2012. 

 

 

Rubricas 
Custeio 

Liberado 
R$ 

Gastos 
R$ 

Liberações 271.924,01  

Aquisição de novas tecnologias de informática  3.500,00 

Funcionamento de laboratórios de ensino e pesquisa   2.972,10 

Manutenção de equipamentos  302,24 

Participação de alunos de doutorado em eventos no exterior   2.569,44 

Participação de alunos em eventos no país   29.432,76 

Participação de professores convidados em bancas examinadoras 
de dissertações, teses e exame de qualificação  

 101.073,85 

Participação de professores e alunos em trabalhos de campo e 
coleta de dados no país  

 0,00 

Participação de professores em eventos no exterior   32.882,05 

Participação de professores em eventos no país   12.969,85 

Participação de professores visitantes nos programas   4.476,60 

Produção de material didático-instrucional  66.404,32 

Realização de eventos, técnico-científicos promovidos pelo 
programa de pós-graduação 

 7.311,48 

Totais 271.924,01 263.894,69 

 
 

Rubrica 
Capital 

Liberado 
R$ 

Gastos 
R$ 

Liberações 30.437,77  

Equipamento/Material permanente  57.728,99 

Totais 30.437,77 57.728,99 

 



 

Prestação de contas de 2010. 

 

 

Rubricas 
Custeio 

Liberado 
R$ 

Gastos 
R$ 

Liberações 107.696,18  

Aquisição de novas tecnologias de informática  0,00 

Funcionamento de laboratórios de ensino e pesquisa   0,00 

Manutenção de equipamentos  0,00 

Participação de alunos de doutorado em eventos no exterior   400,00 

Participação de alunos em eventos no país   0,00 

Participação de professores convidados em bancas examinadoras 
de dissertações, teses e exame de qualificação  

 32.883,66 

Participação de professores e alunos em trabalhos de campo e 
coleta de dados no país  

 0,00 

Participação de professores em eventos no exterior   2.051,70 

Participação de professores em eventos no país   0,00 

Participação de professores visitantes nos programas   3.236,20 

Produção de material didático-instrucional  6.000,60 

Realização de eventos, técnico-científicos promovidos pelo 
programa de pós-graduação 

 0,00 

Totais 107.696,18 44.572,16 

 
 

Rubrica 
Capital 

Liberado 
R$ 

Gastos 
R$ 

Liberações 30.437,77  

Equipamento/Material permanente  1.300,00 

Totais 30.437,77 1.300,00 

 



 

Prestação de contas de 2009. 

 

 

Rubricas 
Custeio 

Liberado 
R$ 

Gastos 
R$ 

Liberações 328.072,17 0,00 

Funcionamento de laboratório 0,00 3.927,41 

Produção de material didático 0,00 244.122,45 

Tecnologia informática 0,00 22.675,97 

Participação de professores convidados em banca 0,00 14.124,56 

Participação de professores em eventos no país 0,00 16.112,00 

Participação de professores em eventos no exterior 0,00 4.750,26 

Participação de professores visitantes em atividades acadêmicas 0,00 4.580,28 

Participação de alunos em eventos no país 0,00 13.541,36 

Participação de alunos de doutorado em eventos no exterior 0,00 400,00 

Realização de trabalho de campo 0,00 1.632,94 

Totais 328.072,17 325.867,23 

Fonte: Fundep 

 

Rubrica 
Capital 

Liberado 
R$ 

Gastos 
R$ 

Liberações 30.437,77 0,00 

Equipamento/Material permanente 0,00 25.586,38 

Totais 30.437,77 25.586,38 

Fonte: Fundep 
 
Saldo remanescente do PROEX 2008, liberado e utilizado em 2009/2010 

Rubricas 
Custeio 

Liberado 
R$ 

Gastos 
R$ 

Liberações 46.730,88 0,00 

Funcionamento de laboratório 0,00 558,00 

Produção de material didático 0,00 46.166,00 

Totais 46.730,88 46.724,00 

 



 

Prestação de contas de 2008. 

 

 

Rubricas 
Custeio 

Liberado 
R$ 

Gastos 
R$ 

Liberações 189.022,66 0,00 

Funcionamento de laboratório 0,00 1.870,50 

Produção de material didático 0,00 86.835,64 

Tecnologia informática 0,00 38.853,60 

Participação de professores convidados em banca 0,00 29.635,26 

Participação de professores em eventos no país 0,00 6.633,51 

Participação de professores em eventos no exterior 0,00 7.526,85 

Participação de alunos em eventos no país 0,00 6.702,07 

Participação de professores visitantes em atividades acadêmicas 0,00 10.938,13 

Realização de trabalho de campo 0,00 1.267,17 

Totais 189.022,66 190.262,73 

Fonte: Fundep 

 

Rubrica 
Capital 

Liberado 
R$ 

Gastos 
R$ 

Liberações 21.612,41 0,00 

Equipamento/Material permanente 0,00 21.612,41 

Totais 21.470,86 21.470,86 

Fonte: Fundep 
 



 

Prestação de contas de 2007. 

 

 

Rubricas 
Custeio 

Liberado 
R$ 

Gastos 
R$ 

Liberações 103.266,49 0,00 

CPMF 0,00 786,44 

Funcionamento de laboratório 0,00 6.917,45 

Produção de material didático 0,00 24.614,45 

Tecnologia informática 0,00 5.217,78 

Participação de professores convidados em banca 0,00 38.592,05 

Participação de professores em eventos no país 0,00 2.639,41 

Participação de alunos em eventos no país 0,00 8.080,04 

Participação de professores visitantes em atividades acadêmicas 0,00 8.645,97 

Realização de trabalho de campo 0,00 373,00 

Manutenção de equipamentos 0,00 180,61 

Totais 103.266,49 96.047,20 

Fonte: Fundep 

 

Rubrica 
Capital 

Liberado 
R$ 

Gastos 
R$ 

Liberações 19.746,38 0,00 

CPMF 0,00 30,85 

Equipamento/Material permanente 0,00 19.546,30 

Totais 19.746,38 19.577,15 

Fonte: Fundep 

 


