
INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDO DE AUXÍLIO E O REEMBOLSO DAS DESPESAS 

PEDIDO DE AUXÍLIO 

O auxílio financeiro que a Pós-Graduação em Linguística oferece aos alunos para apresentação de trabalho em 
eventos (exceto para doutorandos CNPq, que não tem direito ao auxílio) é limitado a R$ 1.000,00 no ano de 
2016.  

 O PEDIDO DE REEMBOLSO: 

Os valores são sempre retroativos, ou seja, você compra, paga, vai para o congresso, volta com o certificado 
de apresentação do trabalho, preenche o pedido de reembolso, entrega o pedido de reembolso com o 
restante das despesas diretamente na Pós. 

Para as despesas serem reembolsadas vocês vão precisar entregar os seguintes documentos: 

1. Certificado de participação no evento; 

2. “Formulário Auxílio Atividades Campo” devidamente preenchido (o formulário está disponível na página da 
Pós, no link “documentos e formulários”); 

3. Notas fiscais e recibos emitidos em nome do coordenador Marco Antônio Martins/PROEX (CPF: 021613369-
67), colados em folha de papel A4, até o montante concedido. Importante ressaltar: 

 Táxi: os recibos de táxi deverão ter a placa do carro, o trecho percorrido (por exemplo: aeroporto-hotel), o 
CNPJ se for empresa e caso não seja empresa o CPF do taxista. 

 Alimentação e hospedagem: o reembolso de alimentação e hospedagem só pode ser feito por notas 
fiscais ou cupons fiscais, recibo não vale. Na nota fiscal de hospedagem deve constar os dados do 
coordenador, porém a informação com o nome do hóspede.  

 Inscrição no evento: para reembolso de inscrição deve ser apresentado recibo em nome do  coordenador 
Marco Antônio Martins/PROEX (CPF: 021613369-67, com o nome do aluno que está efetuando a inscrição. 

 Passagens: deve ser apresentada nota fiscal da agência de viagens ou da empresa de transporte (aéreo ou 
terrestre) em nome do  coordenador Marco Antônio Martins/PROEX (CPF: 021613369-67, juntamente 
com cartão de embarque. 
 

 Imprima esta página e tenha sempre com você durante a viagem para consultar que tipo de notas valem para cada caso.  


