
 

 
Recursos para Pagamentos de Diárias e Passagens de Membros Externos em Bancas de Defesa de Teses e Dissertações 

 E-mail enviado á comunidade em 27/03/2019 

 
Em virtude do encerramento do mandato do atual coordenador da pós-graduação em 30/04 pf, e até 

que seja finalizada a transição para que o novo coordenador assuma integralmente suas atribuições os recursos PROEX 
do programa ficam indisponíveis. Assim, a partir dessa data e até a normalização da situação o custeio da participação 
de membros externos em bancas de teses e dissertações (diárias e a aquisição das passagens aéreas) será feito com 
recursos orçamentários do IQ. 
 

Serão usados os mesmos valores de tabela do PROEX para as diárias. Porém, em virtude da origem dos 
recursos será necessário que a CPG receba os seguintes documentos pessoais ou informações de cada membro 
externo: 
 

Documentos (podem ser encaminhados como anexos de email): 

 RG ou CNH + CPF (caso este não conste do documento de identidade); 

 Comprovante de residência ou declaração de residência; 

 Comprovante ou declaração de dados bancários (agência, número da conta, tipo de conta). 

 Dados: PIS/PASEP, e-mail e telefone. 
 

Toda a documentação acima deverá ser comunicada ao setor de Orçamento e Finanças do IQ com 35 dias de 
antecedência da data de defesa IMPRETERIVELMENTE pois o trâmite para execução dessas despesas é bastante 
burocrático. 
 

Caso o membro externo opte por encaminhar as informações acima por correio eletrônico deverá ser usado o 
seguinte modelo para o texto do email: 
 

"Eu, NOME, CPF XXX.XXX.XXX-XX, declaro que os dados abaixo são meus e verdadeiros: 
Endereço: 
PIS/PASEP: 
Dados da conta bancária:  " 

 
Pedimos que seja solicitado ao membro externo especial atenção no preenchimento dos seus dados, para evitar 
problemas futuros. Após as defesas, a ATA da sessão será encaminhada ao Financeiro pela CPG para prestação de 
contas. 
 
Atenciosamente,  
 
_____________________________________ 
Prof.Dr. FABIO AUGUSTO, TCP 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química 
DQA - IQ / Unicamp 
CP 6154 - 13083-970 Campinas SP BRASIL 
f. +55-19-3521-3057 
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