
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamento de prestação de contas 
dos Editais Unasp 



 

 

Regulamento de prestação de contas e de relatórios – Editais Unasp 
 
 
1. Informações Iniciais 

 

1.1. O presente regulamento é destinado ao estabelecimento de procedimentos e regras para 
a prestação de contas dos recursos concedidos pelo Unasp (vinculados à Pró-reitoria de 
Pesquisa e Desenvolvimento Institucional) para os editais PROAPEV, PROBIC e FINPesq. 
 
1.2. A utilização dos recursos concedidos para cada um dos editais deverá ser feita sob 
rigorosa observância aos procedimentos descritos neste regulamento e levando em 
consideração os editais e regulamentos específicos de cada programa.  
 
1.3. Todos os recursos concedidos para os editais PROAPEV, PROBIC E FINPesq estão sujeitos 
à Prestação de Contas e/ou Relatórios na totalidade dos valores liberados e/ou a serem 
reembolsados.  
 
 
2. Formas de concessão do auxílio 

 

2.1. A concessão de auxílio ocorre de duas formas, a depender do tipo de item. As formas são: 
 
I. Reembolso:  
 

a. Nesse formato, os itens devem ser adquiridos/pagos pelo docente; 

b. A despesa deve estar descrita no orçamento, aprovado junto com o projeto 

submetido ao respectivo edital; 

c. O docente deve solicitar que os comprovantes de despesas realizadas por ele 

contenham seu CPF; 

d. Para que o reembolso aconteça, todos os comprovantes de despesas apresentados 

devem estar quitados e ser pagos à vista (pagamentos parcelados não receberão 

reembolso); 

e. Após a realização da despesa, os comprovantes devem ser enviados para o EAP (no 

máximo 10 dias após o término do evento), que realiza o registro da despesa no 

relatório do docente para que este receba o reembolso; 



 

 

f. As notas ou cupons fiscais (Nota Fiscal Eletrônica, Nota Fiscal ao Consumidor 

Eletrônica, Nota Fiscal, Cupom Fiscal Eletrônico ou Cupom Fiscal) devem estar 

acompanhados do comprovante de pagamento (ticket do cartão de crédito emitido 

no pagamento ou fatura do cartão); 

g. Os itens incluídos nessa forma de auxílio são: 

a) Gastos com hospedagem/hotel; 

b) Gastos com transporte: pedágio, combustível, estacionamento, taxi 

(transporte por aplicativo); 

c) Gastos com passagem rodoviária; 

d) Gastos com passagem aérea (comprovante deve acompanhar cartão de 

embarque); 

e) Gastos com alimentação; 

f) Gastos com mensalidades; 

g) Gastos com inscrição em eventos, sociedades ou associações. 

h) Outros itens (após avaliação e aprovação do EAP). 

 
II. Aquisição pelo Unasp: 
 

a. Nesse formato, os itens devem ser adquiridos/pagos pelo Unasp; 

b. A despesa deve estar descrita no orçamento, aprovado junto com o projeto 

submetido ao respectivo edital; 

c. As solicitações de pagamento (boleto, link, ordem de serviço, etc.) devem ser enviadas 

ao EAP com, no mínimo, 10 dias de antecedência para que a aquisição seja realizada; 

d. A solicitação de pagamento deve vir acompanhada de dois orçamentos adicionais; 

e. Os itens incluídos nessa forma de auxílio são: 

a) Serviços; 

b) Equipamentos; 

c) Material de escritório; 

d) Registros e licenças; 

e) Outros itens (após avaliação e aprovação do EAP). 

 
2.2. Não serão aceitos comprovantes de despesas que estejam alterados, emendados ou 
rasurados, pois podem prejudicar sua clareza, tendo como exceção casos em que o 
fornecedor emita uma carta de correção nos termos de legislação aplicável. 



 

 

 
2.3. Todos os comprovantes de despesas devem conter descrição detalhada dos serviços 
contratados, contendo quantidades e valores, além de menção aos CNPJs específicos dos 
serviços.  
 
2.4. Caso o evento aprovado seja no exterior, deverá ser anexado à Prestação de Contas o 
comprovante da taxa de câmbio da data do evento para conversão da despesa para a moeda 
nacional. 
 
2.5. As formas de auxílio descritas no item 2 do presente regulamento se aplicam aos auxílios 
PROAPEV e FINPesq. 
 
 
3. PROAPEV 

 

3.1. O auxílio PROAPEV promove subsídios para que os docentes e colaboradores do Unasp 
participem de eventos acadêmico-científicos, tanto nacionais quanto internacionais.  
 
3.2. O auxílio PROAPEV será concedido conforme descrição apresentada no item 2 do 
presente regulamento. 
 
3.3. Após o evento, o docente deverá apresentar os seguintes documentos ao EAP no prazo 
de, no máximo, 10 dias: 
 

I. Cópia do aceite de trabalho (para a modalidade acadêmico-científica); 

II. Cópia do certificado de apresentação do trabalho e/ou outra comprovação da 

apresentação; 

III. Cópia do trabalho apresentado na página dos anais do congresso (se for o caso); 

IV. Cópia do folder ou link do evento; 

V. Apresentação de fotos do evento; 

VI. Emissão de relatório final sobre o evento para auxílio na organização de eventos 

semelhantes no Unasp; 

VII. Comprovação de atualização do lattes, se for o caso; 

VIII. Apresentação de comprovantes de gastos (conforme item 2 do presente 

regulamento). 



 

 

Obs.: Caso a documentação requerida seja apresentada com dados parciais, incorretos ou 
inconsistentes, o Unasp tem o direito de cancelar a solicitação e indeferir o auxílio ou excluir 
o docente do processo de financiamento a qualquer tempo e sem aviso prévio. Esse direito 
se estende também ao caso de as informações serem constatadas como inverídicas 
posteriormente.  
 
3.4. Itens financiáveis/reembolsáveis pelo auxílio PROAPEV: 

I. Inscrição no congresso; 

II. Inscrição em sociedade ou associação da área necessária para participação em 

congresso; 

III. Hospedagem; 

IV. Alimentação; 

V. Passagens aéreas; 

VI. Passagens rodoviárias e outras; 

VII. Combustível e pedágio; 

VIII. Transporte urbano; 

IX. Outros itens (após avaliação e aprovação do EAP). 

 
 
4. PROBIC 
 
4.1. O PROBIC é um programa do Unasp cujo objetivo é incentivar a formação de qualidade 
de alunos de graduação, para que estes tenham a oportunidade de executar projetos de 
Iniciação Científica, além de desenvolver o pensamento crítico e fortalecer o aprendizado 
teórico, prático e científico.  
 
4.2. Conforme o edital PROBIC, as bolsas terão duração de 12 (doze) meses com início após 
as certificações que deverão ser realizadas pelos alunos bolsistas.  
 
4.3. Cada aluno poderá receber apenas 1 (uma) bolsa que corresponde a 30% do valor do 
salário-mínimo vigente no ano do início da concessão da bolsa.  
 
4.4. Cabe ao aluno PROBIC prestar relatórios solicitados pelo EAP, conforme descrito no 
tópico 3.5 do presente regulamento. 
 
4.5. Prestação de relatórios das bolsas PROBIC: 



 

 

 
a) Os contemplados pelas bolsas de IC deverão prestar relatórios periódicos (conforme 

solicitação do EAP e conforme descrito no Edital PROBIC do ano de início da concessão 

da bolsa) de suas atividades de pesquisa, juntamente com o docente responsável, 

segundo modelo de relatório disponível no EAP (escritorio.pesquisa@unasp.edu.br ou 

http://unasp.br/ciencia/eap). 

b) As datas de envio dos relatórios periódicos de atividades estão publicadas no Edital 

PROBIC do ano de início da concessão da bolsa. Para outros relatórios, as datas serão 

definidas pelo EAP e comunicadas aos alunos de IC e aos docentes responsáveis com 

um mês de antecedência. 

c) A não apresentação do relatório de atividades até a data definida implica perda da 

bolsa para o semestre seguinte. 

d) O certificado de conclusão da IC com bolsa será concedido ao(à) aluno(a) que 

completar carga-horária de 360 horas anuais (sendo necessária a validação do 

professor responsável) e entregar os relatórios referentes ao ano em que recebeu a 

bolsa.  

 
 
5. FINPesq 
 
5.1. O FINPesq é um programa do Unasp que tem por objetivo financiar projetos de pesquisa 
ou de inovação em qualquer área do conhecimento. 
 
5.2. Todo o recurso do FINPesq utilizado se submete à prestação de contas ao EAP e, 
conforme aplicável, ao Comitê de Avaliação dos Projetos FINPesq.  
 
5.3. Todo material permanente adquirido com recursos financeiros concedidos para a 
pesquisa deverá ser registrado no Código de Patrimônio de Ativo Fixo do Unasp.  
 
5.4. Cabe ao pesquisador responsável pelo projeto a transparência e o dever de prestar 
contas e demais obrigações acessórias, nos termos da lei e deste regulamento, sob pena de 
incorrer na disposição prevista no Artigo 247, do Código Civil.  
 
5.5. Somente poderão ser financiadas as despesas após a aprovação do projeto e assinatura 
do Contrato de Financiamento para Projetos de Pesquisa (FINPesq). 
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5.6. Itens financiáveis: 
 

a) Materiais de consumo, que sejam de uso exclusivo no projeto de pesquisa ou de 

inovação, que apresente pouca durabilidade ou consumo rápido: 

I. Materiais de escritório/papelaria 

II. Impressões, diagramações e cópias de materiais 

III. Publicidade e impulsionamento em redes sociais 

b) Materiais permanentes, desde que estejam previamente descritos no projeto e que 

sejam comprovados como sendo essenciais para a execução do projeto: 

I. Computadores (hardwares, softwares, etc.)  

II. Equipamentos de trabalho 

III. Outros equipamentos 

c) Demais despesas diretamente relacionadas às etapas da pesquisa ou ao 

desenvolvimento de novos produtos ou serviços. Ex.: 

I. Assistentes de pesquisa 

II. Pequenas viagens sobre a pesquisa 

III. Taxas extras com outros profissionais 

IV. Registros e licenças 

V. Contratações de empresas 

VI. Revisão/tradução/publicação de artigos 

VII. Outros itens (após avaliação e aprovação do EAP) 

 
5.7. Caso haja necessidade de aquisição/reembolso de itens não descritos no projeto original, 
deverá haver comunicação prévia e aprovação pelo EAP. 
 
5.8. Com a última prestação de contas, deve ser feito o relatório final de atividades realizadas 
ou desenvolvidas durante a pesquisa. 
 
5.9. Após a prestação de contas, o solicitante receberá um “termo de quitação” do EAP.  
 


