
 
 
APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
 
2021 
 
O NPGAU contou, em 2021 – ainda sob os efeitos da adoção do isolamento social 
como medida ao combate da pandemia do CoViD-19, com 03 fontes principais de 
recursos: PROEX/CAPES; Taxa de bancada FAPEMIG e Taxa de inscrição nos 
processos seletivos de Mestrado e Doutorado.  
Todos os recursos de atividades realizadas em 2020, não executados em função da 
pandemia do CoViD-19, foram efetuados, na forma de reembolso, em 2021. 
 
Os recursos executados em 2021 no montante de R$ 45.578,52 foram investidos em: 
• Despesas com docentes do NPGAU: R$ 1.985,00 (4,35%); 
• Pagamento de anuidade de associações científicas: R$ 2.400,00 (5,27%) 
• Material de consumo e permanente e serviços para laboratórios e impressão de 
livros: R$ 32.646,47 (71,63%) 
• Auxílio para estudantes: R$ 8.547,05 (18,75%) 
 
Quanto às participações diversas de discentes, os recursos foram utilizados nas 
seguintes proporções: 
• Discentes do NPGAU em eventos no exterior: R$ 2.452,88; 
• Discentes do NPGAU em eventos no país: R$ 3.515,00; 
• Discentes do NPGAU em pesquisas de campo no exterior: R$ 1.939,17; 
• Discentes do NPGAU em pesquisas de campo no país: R$ 640,00. 
 
 
2020 
 
O NPGAU contou, em 2020 - um ano atípico, marcado pela adoção do isolamento 
social como medida ao combate da pandemia do CoViD-19, com 03 fontes principais 
de recursos: PROEX/CAPES; Taxa de bancada FAPEMIG e Taxa de inscrição nos 
processos seletivos de Mestrado e Doutorado.  
Os recursos executados no montante de R$ 50.170,57 foram investidos em: 
• Diárias, passagens e despesas com eventos, bancas examinadoras e docentes do 
NPGAU: R$ 5.417,52 (10,80%); 
• Pagamento de anuidade de associações científicas: R$ 3.100,00 (6,18%) 
• Material de consumo e permanente e serviços de terceiros para laboratórios: R$ 
40.743,05 (81,21%) 
• Auxílio para estudantes: R$ 910,00 (1,81%) 
 
Quanto ao pagamento de diárias e passagens para intercâmbios e participações 
diversas de discentes e docentes, internos e externos, os recursos foram utilizados 
nas seguintes proporções: 
• Professores visitantes em eventos e reuniões no NPGAU: R$ 3.956,54; 
• Professores externos em bancas examinadoras do NPGAU: R$ 563,89; 
• Professores do NPGAU em eventos no exterior: R$ 897,09; 
• Discentes do NPGAU em eventos no país: R$ 270,00; 
• Discentes do NPGAU em pesquisas de campo: R$ 640,00. 
 



Portanto, em 2020, foram destinados 1,81% do total dos recursos para os pós-
graduandos, 1,79% para docentes do NPGAU, 9,01% para convidados externos e 
87,39% para outras despesas, especialmente na melhoria da infra-estrutura do 
Programa com a aquisição de equipamentos compatíveis com as necessidades das 
pesquisas atualmente desenvolvidas no NPGAU.  
 
OBS: Além dos recursos acima especificados, a Comissão de Gerência do PROEX/CAPES 
aprovou a seguinte concessão de recursos, ainda não executados em função da pandemia do 
CoViD-19:   
Participação professor convidado de Banca Examinadora: R$ 3.040,00 
Participação de professores em eventos no país: R$ 2.200,00 
Participação de alunos em eventos no país: R$ 4.700,00 
Participação de alunos em evento no exterior: R$ 8.350,00 
Participação de alunos em Pesquisa de Campo: R$ 800,00 
 
2019 
 
O NPGAU contou, em 2019, com 03 fontes principais de recursos: PROEX/CAPES; 
Taxa de bancada FAPEMIG e Taxa de inscrição nos processos seletivos de Mestrado 
e Doutorado.  
O montante de R$ 110.950,73 foi investido em: 
• Diárias, passagens e despesas com eventos, bancas examinadoras e docentes do 
NPGAU: R$ 53.279,72 (48,02%); 
• Pagamento de anuidade de associações científicas: R$ 1.200,00 (1,08%) 
• Material de consumo e permanente e serviços de terceiros para laboratórios: R$ 
14.106,32. (12,72%) 
• Auxílio para estudantes: R$ 42.364,69 (38,18%) 
 
Quanto ao pagamento de diárias e passagens para intercâmbios e participações 
diversas de discentes e docentes, internos e externos, os recursos foram utilizados 
nas seguintes proporções: 
• Professores visitantes em eventos e reuniões no NPGAU: R$ 13.960,45; 
• Professores externos em bancas examinadoras do NPGAU: R$ 24.786,78; 
• Professores do NPGAU em eventos no país: R$ 6.400,62; 
• Professores do NPGAU em eventos no exterior: R$ 8.131,87; 
• Discentes do NPGAU em eventos no país: R$ 19.462,32; 
• Discentes do NPGAU em eventos no exterior: R$ 11.426,71; 
• Discentes do NPGAU em pesquisas de campo: R$ 11.475,66. 
 
Portanto, em 2019, foram destinados 38,18% do total dos recursos para os pós-
graduandos, 13,10% para docentes do NPGAU, 34,92% para convidados externos e 
13,80% para outras despesas.  
 
2018 
 
O NPGAU contou, em 2018, com 03 fontes principais de recursos: PROEX/CAPES; 
Taxa de bancada FAPEMIG e Taxa de inscrição nos processos seletivos de Mestrado 
e Doutorado.  
O montante de R$86.532,80 foi investido em: 
• Diárias, passagens e despesas com eventos para docentes: R$39.351,77 (45,48%); 
• Pagamento de anuidade de associações científicas: R$3.500,00 (4,04%) 
• Material de consumo e permanente e serviços de terceiros para laboratórios: 
R$14.088,62. (16,28%) 
• Auxílio para estudantes: R$29.592,41 (34,20%) 
 



Quanto ao pagamento de diárias e passagens para intercâmbios e participações 
diversas de discentes e docentes, internos e externos, os recursos foram utilizados 
nas seguintes proporções: 
• Professores visitantes em eventos e reuniões no NPGAU: R$353,55; 
• Professores externos em bancas examinadoras do NPGAU: R$24.310,66; 
• Professores do NPGAU em eventos no país: R$6.610,20; 
• Professores do NPGAU em eventos no exterior: R$8.077,36; 
• Discentes do NPGAU em eventos no exterior: R$25.752,41; 
• Discentes do NPGAU em pesquisas de campo: R$3.840,00. 
 
Portanto, em 2018, foram destinados 34,20% do total dos recursos para os pós-
graduandos, 16,97% para docentes do NPGAU, 28,50% para convidados externos e 
20,33% para outras despesas.  
 
 
2017 
  
O NPGAU contou, em 2017, com 03 fontes principais de recursos: PROAP/CAPES; 
Taxa de bancada FAPEMIG e Taxa de inscrição nos processos seletivos de Mestrado 
e Doutorado.  
O montante de R$87.706,23 foi investido em: 
• Diárias, passagens e despesas com eventos para docentes: R$46.760,34 (53,31%); 
• Pagamento de anuidade de associações científicas: R$2.000,00 (2,28%) 
• Material de consumo e permanente e serviços de terceiros para laboratórios: 
R$8.495,89. (9,69%) 
• Auxílio para estudantes: R$30.450,00 (34,72%) 
 
Quanto ao pagamento de diárias e passagens para intercâmbios e participações 
diversas de discentes e docentes, internos e externos, os recursos foram utilizados 
nas seguintes proporções: 
• Professores visitantes em eventos e reuniões no NPGAU: R$16.381,60; 
• Professores externos em bancas examinadoras do NPGAU: R$15.850,13; 
• Professores do NPGAU em eventos no país: R$4.725,89; 
• Professores do NPGAU em eventos no exterior: R$9.802,72; 
• Pesquisadores de pós-doutorado em eventos no exterior: R$2.100,00; 
• Discentes do NPGAU em eventos no país: R$9.950,00; 
• Discentes do NPGAU em eventos no exterior: R$2.100,00; 
• Discentes do NPGAU em pesquisas de campo: R$4.900,00. 
 
Portanto, em 2017, foram destinados 21,72% do total dos recursos para os pós-
graduandos, 16,57% para docentes do NPGAU, 36,75% para convidados externos e 
24,96% para outras despesas.  
 
 
2016 
 
O NPGAU contou, em 2016, com 03 fontes principais de recursos: PROAP/CAPES; 
Taxa de bancada FAPEMIG e Taxa de inscrição nos processos seletivos de Mestrado 
e Doutorado.  
 
De um montante de R$71.799,57, foram investidos em: 
• Diárias, passagens e despesas com eventos para docentes: R$42.330,12 (58,96%); 
• Pagamento de anuidade de associações científicas: R$1.900,00 (2,64%) 
• Material de consumo e serviços de terceiros para laboratórios: R$1.909,23. (2,66%) 
• Auxílio para estudantes: R$25.660,22 (35,74%) 



Quanto ao pagamento de diárias e passagens para intercâmbios e participações 
diversas de discentes e docentes, internos e externos, os recursos foram utilizados 
nas seguintes proporções: 
• Professores visitantes em eventos e reuniões no NPGAU: R$3.357,36; 
• Professores externos em bancas examinadoras do NPGAU: R$21.010,29; 
• Professores do NPGAU em eventos no país: R$9.533,76; 
• Professores do NPGAU em eventos no exterior: R$7.631,95; 
• Professores do NPGAU em pesquisas de campo: R$796,76; 
• Pesquisadores de pós-doutorado em eventos no exterior: R$2.100,00; 
• Discentes do NPGAU em eventos no país: R$5.380,00; 
• Discentes do NPGAU em eventos no exterior: R$9.080,22; 
• Discentes do NPGAU em pesquisas de campo: R$9.100,00. 
Portanto, em 2016, foram destinados 35,74% do total dos recursos para os pós-
graduandos, 25,02% para docentes do NPGAU, 33,94% para convidados externos e 
5,30% para outras despesas.  
 
 
2015 
 
O NPGAU contou, em 2015, com 03 fontes principais de recursos: PROAP/CAPES; 
Taxa de bancada FAPEMIG e Taxa de inscrição nos processos seletivos de Mestrado 
e Doutorado.  
 
De um montante de R$48.009,30, foram investidos em: 1) Diárias e passagens para 
professores visitantes estrangeiros em curto período (até 10 dias em média), para 
reuniões de pesquisa, participação em eventos e palestras: R$2.112,80; 2) Diárias e 
passagens para professores externos ao Programa em Bancas Examinadoras: 
R$21.038,28; 3) Diárias e passagens para participação de docentes do NPGAU em 
evento no país: R$3.350,00; 4) Diárias e passagens para participação de docentes do 
NPGAU em evento no exterior: R$1.327,92; 5) Diárias e passagens para participação 
de discentes do NPGAU em evento no país: R$2.921,00; 6) Diárias e passagens para 
participação de mestrando do NPGAU em evento na América Latina: R$900,00; 7) 
Diárias e passagens para participação de doutorandos do NPGAU em evento no 
exterior: R$7.180,00; 8) Diárias e passagens para pesquisadores de pós-doutorado 
participarem de eventos no exterior: R$2.000,00; 9) Diárias e passagens para 
discentes do NPGAU realizarem pesquisas de campo: R$400,00; 10) Pagamento de 
anuidade de associações científicas: R$1.000,00; 11) Material de consumo para 
laboratórios: R$4.132,10; 12) Material bibliográfico: R$484,20, 13) Material 
permanente para laboratórios: R$1163,00. 
 
Foram destinados: R$13.401,00 (27,91%) para os pós-graduandos; R$6.271,00 
(13,06%) para docentes do NPGAU; R$23.151,08 (48,22%) para docentes externos 
convidados; R$5.186,22 (10,80%) para demais despesas.  
 
Considerando a grande perda de financiamento de suas atividades em 2015 em 
função de corte de verbas pelas agências de fomento, a distribuição dos recursos 
buscou, prioritariamente: 1) garantir a presença de membros externos de outros 
estados (43,82% dos recursos) nas bancas examinadoras finais (especialmente nas 
defesas de tese), de modo a conferir transparência e visibilidade ao processo; 2) 
incentivar a participação discente em eventos científicos nacionais e internacionais, 
com publicação (27,08%); 3) apoiar a participação de docentes em eventos nacionais 
e internacionais, quando não foi possível obter recursos de outras fontes (9,74%); 4) 
investir na infraestrutura do Programa (12,03%). 
 
2014 



 
O NPGAU contou, em 2014, com 03 fontes principais de recursos: PROAP/CAPES; 
Taxa de bancada FAPEMIG e Taxa de inscrição nos processos seletivos de Mestrado 
e Doutorado.  
 
De um montante de R$100.898,10, foram investidos em: 1) Diárias e passagens para 
professores visitantes estrangeiros em curto período (até 10 dias em média), para 
reuniões de pesquisa, participação em eventos e palestras: R$12.149,29; 2) Diárias e 
passagens para professores externos ao Programa em Bancas Examinadoras: 
R$34.122,39; 3) Diárias e passagens para participação de docentes do NPGAU em 
evento no país: R$4.744,01; 4) Diárias e passagens para participação de docentes do 
NPGAU em evento no exterior: R$14.947,55; 5) Diárias e passagens para docentes do 
NPGAU realizarem visitas técnicas: R$1.365,00; 6) Diárias e passagens para 
participação de discentes do NPGAU em evento no país: R$10.500,00; 7) Diárias e 
passagens para participação de mestrando do NPGAU em evento na América Latina: 
R$1.600,00; 8) Diárias e passagens para participação de doutorandos do NPGAU em 
evento no exterior: R$16.600,00; 9) Diárias e passagens para discentes do NPGAU 
realizarem pesquisas de campo: R$1.470,00; 10) Diárias e passagens para discentes 
do NPGAU realizarem cursos: R$1.000,00; 11) Pagamento de anuidade de 
associações científicas: R$1.000,00; 12) Material de consumo para laboratórios: 
R$847,00; 13) Material bibliográfico: R$552,86. 
 
Foram destinados: R$31.170,00 (31%) para os pós-graduandos; R$21.056,56 (21%) 
para docentes do NPGAU; R$46.271,68 (46%) para docentes externos convidados; 
R$2.399,86 (2%) para demais despesas.  
 
A distribuição dos recursos buscou, prioritariamente: 1) garantir a presença de 
membros externos de outros estados (34% dos recursos) nas bancas examinadoras 
finais (pelo menos para bancas de defesa de dissertação e dois para defesas de tese), 
de modo a conferir transparência e visibilidade ao processo; 2) incentivar a 
participação discente em eventos científicos nacionais e internacionais, com 
publicação (28%); 3) promover intercâmbios com professores de instituições 
estrangeiras (12%); 4) apoiar a participação de docentes em eventos nacionais e 
internacionais, quando não foi possível obter recursos de outras fontes (19%); 5) 
apoiar trabalhos de campo de docentes e discentes (3%). 
 
2013 
 
O NPGAU contou, em 2013, com 04 fontes principais de recursos: PROAP/CAPES; 
Taxa de bancada FAPEMIG, Taxa de inscrição nos processos seletivos de Mestrado e 
Doutorado e recursos obtidos por meio de editais da Pró-reitoria de Pós-
graduação/UFMG.  
 
De um montante de R$95.794,18, foram investidos em: 1) Diárias e passagens para 
professores visitantes estrangeiros em curto período (até 10 dias em média), para 
reuniões de pesquisa, participação em eventos e palestras: R$17.176,93; 2) Diárias e 
passagens para professores externos ao Programa em Bancas Examinadoras: 
R$23.408,83; 3) Diárias e passagens para participação de docentes do NPGAU em 
evento no país: R$12.452,70; 4) Diárias e passagens para participação de docentes 
do NPGAU em evento no exterior: R$4.458,37; 5) Diárias e passagens para  docentes 
do NPGAU realizarem pesquisas de campo: R$750,00; 6) Diárias e passagens para 
participação de discentes do NPGAU em evento no país: R$7.343,77; 7) Diárias e 
passagens para participação de mestrando do NPGAU em evento na América Latina: 
R$1.200,00; 8) Diárias e passagens para participação de doutorandos do NPGAU em 
evento no exterior: R$19.250,00; 9) Diárias e passagens para  discentes do NPGAU 



realizarem pesquisas de campo: R$5.276,66; 10) Pagamento de anuidade de 
associações científicas: R$1000,00; 11) Apoio a publicação de artigos: R$1.897,62; 
12) Material de consumo para laboratórios: R$1.579,30.  
 
Foram destinados: R$34.968,05 (37%) para os pós-graduandos; R$17.661,07 (18%) 
para docentes do NPGAU; R$40.585,76 (42%) para docentes externos convidados; 
R$2.579,30 (3%).  
 
A distribuição dos recursos buscou, prioritariamente: 1) garantir a presença de 
membros externos de outros estados (25% dos recursos) nas bancas examinadoras 
finais (pelo menos para bancas de defesa de dissertação e dois para defesas de tese), 
de modo a conferir transparência e visibilidade ao processo; 2) incentivar a 
participação discente em eventos científicos nacionais e internacionais, com 
publicação (29%); 3) promover intercâmbios com professores de instituições 
estrangeiras (18%); 4) apoiar a participação de docentes em eventos nacionais e 
internacionais, quando não foi possível obter recursos de outras fontes (17%); 5) 
apoiar trabalhos de campo de docentes e discentes (6%). 
 
 


