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INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 81, DE 22 DE JULHO DE 2016.

O PRÓ-REITOR DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO da 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições e,

 Considerando  a  necessidade  de  regulamentar  a  concessão  de  Auxílio 

Financeiro a Pesquisador e Auxílio Financeiro a Estudante da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul, resolve:

Art. 1˚  Fixar normas para a concessão de Auxílio Financeiro a Pesquisador e 
Auxílio Financeiro a Estudante da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, nos termos 
do Anexo desta Instrução de serviço.

Art. 2˚ Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação e os 
casos  omissos  serão  tratados  e  analisados  pelo  Pró-Reitor  de  Pesquisa,  Pós-Graduação  e 
Inovação da UFMS.

EDSON RODRIGUES CARVALHO
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Instrução de Serviço n˚ 81, PROPP, de 22 de julho de 2016.

NORMAS PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR 
E AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 

GROSSO DO SUL

Capítulo I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º O Auxílio Financeiro a Pesquisador e o Auxílio Financeiro a Estudante reger-se-
á pelas disposições contidas nesta Resolução.

Art. 2º O Auxílio Financeiro a Pesquisador, natureza de despesa 33.90.20, é definido 
como apoio financeiro concedido a pesquisadores, individualmente,  exceto na condição de 
estudante, no desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas, nas suas mais diversas 
modalidades, observado o disposto no art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Parágrafo único. O Auxílio Financeiro a Pesquisador destina-se ao financiamento de 
projetos  de  pesquisa  previamente  aprovados  pelas  instâncias  da  UFMS,  desde  que  seja 
coordenado por servidor da UFMS.

Art.  3º  O Auxílio  Financeiro  a Estudante,  natureza  de despesa 33.90.18,  é definido 
como  concessão  de  auxílio  para  o  desenvolvimento  de  estudos  e  pesquisas  de  natureza 
científica, realizados por pessoas físicas na condição de estudante, observado o disposto no 
art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo  único.  O  Auxílio  Financeiro  a  Estudante  destina-se  ao  financiamento  de 
projetos de pesquisa previamente aprovados pelas instâncias da UFMS.

Capítulo II
Dos Objetivos

Art. 4º O Auxílio Financeiro a Pesquisador e o Auxílio Financeiro a Estudante tem os 
seguintes objetivos:

I - fomentar as atividades de pesquisa e inovação no âmbito da UFMS;
II - estimular o desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação;
III - possibilitar a geração e a transformação do conhecimento de forma a atender às 
necessidades  e  interesses  da  sociedade  a  partir  de  projetos  de  pesquisa  e  inovação 
tecnológica desenvolvidos na UFMS; e
IV - contribuir para a consolidação da UFMS como centro de referência em pesquisa e 
inovação através do fortalecimento dos seus programas de pós-graduação e grupos de 
pesquisa.

Capítulo III
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação- PROPP
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Do Auxílio Financeiro a Pesquisador

Art. 5º O fomento e incentivo à pesquisa e inovação através do “Auxílio Financeiro a 
Pesquisador” dar-se-á por meio da concessão de recursos financeiros destinados ao custeio de 
projetos realizados na UFMS.

Art.  6º  Somente  o  coordenador  do  projeto  de  pesquisa  poderá  pleitear  o  auxílio 
financeiro disposto neste regulamento.

Art. 7º O “Auxílio Financeiro a Pesquisador” tem como principal função subsidiar, de 
forma parcial,  despesas urgentes e específicas necessárias à boa condução dos projetos de 
pesquisa e de inovação tecnológica.

Parágrafo único – Para fins do disposto no caput deste artigo, despesas urgentes serão 
entendidas como aquelas despesas de pequeno vulto, e que não possam ser submetidas aos 
procedimentos de compras normais da UFMS sem prejudicar o andamento da pesquisa em 
desenvolvimento.

Art.  8º  Um  pesquisador  não  poderá  solicitar  um  novo  “Auxílio  Financeiro  a 
Pesquisador” quando ainda não tiver prestado contas de auxílios anteriores.

Art. 9º O Auxílio Financeiro ao desenvolvimento de projetos de pesquisa acadêmico-
científicos e/ou tecnológicos poderão ter o uso dos recursos para as seguintes destinações: 

I) aquisição de material de consumo destinado exclusivamente aos fins a que se propõe 
o projeto e que não constem nas Atas de Registro de Preços da UFMS;
II) serviços de terceiros, pessoas jurídicas ou físicas, para provimento de necessidades 
imprescindíveis à execução do projeto; 
III)  aquisição  e  manutenção  de  tecnologias  em  informática  e  da  informação 
caracterizadas como custeio;
IV)  confecção  de  material  para  apresentação  de  trabalhos,  como  pôsteres,  banners, 
vídeo e outros; 
V) Pagamento de taxa de inscrição em eventos;
VI)  pagamento  de  taxas  extras  para  participação  em oficinas,  mini-cursos  e  outras 
atividades inseridas no evento, cuja participação implique pagamento além do valor da 
inscrição geral. 
VII) pagamento de despesas com revisão de texto e adequação do trabalho às normas 
técnicas vigentes; 
VIII) contratação de profissional especializado, para serviço de tradução de texto para 
outros idiomas; e
IX) serviços e taxas relacionados à importação.

Capítulo IV
Do Auxílio Financeiro a Estudante
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Art. 10. O fomento e incentivo à pesquisa e inovação através do “Auxílio Financeiro a 
Estudante” dar-se-á por meio da concessão de recursos financeiros destinados ao custeio de 
projetos realizados na UFMS.

Art. 11. Somente o aluno vinculado à projeto de pesquisa cadastrado e aprovado nas 
instâncias da UFMS poderá pleitear o auxílio financeiro disposto neste regulamento.

Parágrafo único: No caso de alunos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC);  Programa  Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  em  Desenvolvimento 
Tecnológico  (PIBITI)  ou  Programa  Institucional  de  Iniciação  Científica  nas  Ações 
Afirmativas (PIBIC-Af) o coordenador do projeto de pesquisa deverá solicitar à CPQ/PROPP 
a inclusão do aluno em seu projeto de pesquisa.

Art. 12. O “Auxílio Financeiro a Estudante” tem como principal função subsidiar, de 
forma parcial, despesas específicas necessárias à boa condução dos projetos de pesquisa e de 
inovação tecnológica da UFMS.

Parágrafo  único  –  Para  fins  do disposto  no caput  deste  artigo,  despesas  específicas 
serão entendidas como aquelas despesas de pequeno vulto, e que não possam ser submetidas 
aos procedimentos de compras normais da UFMS sem prejudicar o andamento da pesquisa 
em desenvolvimento.

Art. 13. O Auxílio Financeiro ao desenvolvimento de projetos de pesquisa acadêmico-
científicos e/ou tecnológicos poderão ter o uso dos recursos para as seguintes destinações: 

I) taxa de inscrição em eventos;
II) despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana;
III) participação de alunos em cursos ou disciplinas em outro Curso de Pós-Graduação, 
desde que estejam relacionados às suas dissertações e teses; e
IV) participação em cursos e treinamentos em técnicas de laboratório e utilização de 
equipamentos.

Capítulo V
Da Solicitação do Recurso

Art.  14.  Os  Auxílios  Financeiros  a  Pesquisador  e  a  Estudante  só  poderão  ser 
concedidos  para  projetos/planos  de  trabalho  de  pesquisa  aprovados  pelas  instâncias 
competentes da UFMS.

Parágrafo  único.  Os  auxílios  serão  concedidos  mediante  a  apresentação  do 
Requerimento de Solicitação do Auxílio (Anexo I ou Anexo II).

Art. 15. O beneficiário deverá observar, quando da utilização dos recursos recebidos, 
ao  princípio  da  obtenção  da proposta  mais  vantajosa  para  a  Administração,  e  pautar  sua 
escolha pelo menor preço, sem deixar de considerar, igualmente os aspectos de qualidade e de 
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rendimento que possam comprometer o resultado da pesquisa, possibilitando assim o melhor 
aproveitamento dos recursos públicos.

 §  1º  Para  compras  e  contratações  de  serviços,  o  pesquisador  deverá  apresentar 
cotações de preços feitas por pelo menos (03) três fornecedores, de acordo com a legislação 
aplicável,  excetuando  os  casos  de  fornecedor  ou  revendedor  exclusivo,  situação  em  que 
deverá ser apresentado o respectivo certificado de exclusividade, observadas as disposições 
legais, inclusive nos casos de importação.

§ 2º  Antes  de  autorizar  o  fornecimento  dos  bens  ou serviços,  o  Pesquisador  deve 
verificar se a empresa fornecedora é considerada apta nos cadastros fiscais públicos (Sintegra 
da Secretaria da Fazenda e Cadastro da Secretaria da Receita Federal – CNPJ), acessíveis pela 
internet em www.sintegra.gov.br e www.receita.fazenda.gov.br. 

§ 3º O resultado da Consulta de Inscrição e da Situação Cadastral (do Sintegra) e a  
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (da 
Receita Federal) deverá ser anexada à respectiva nota fiscal na prestação de contas.

Art.  16.  O Requerimento  de Solicitação  do Auxílio  deverá  ser  apresentado  com os 
seguintes documentos:

I - para taxa de inscrição em eventos científicos: cópia do artigo científico, cópia do 
aceite do trabalho e/ou comunicação oficial para participação em congresso/conferência 
e cópia da programação do evento com especificação do valor da taxa de inscrição;
II - para pagamento de traduções: cópia do artigo científico constando autoria/co-autoria 
em nome do solicitante, apresentação de no mínimo 3 (três) orçamentos;
III  -  para  pagamento  de  taxa  de  publicação:  cópia  do  artigo  científico  constando 
autoria/co-autoria  em  nome  do  solicitante  e  comprovante  do  valor  cobrado  pela 
publicação do periódico;
IV - serviços eventuais em coleta de dados e trabalho de campo no País (guia, piloteiro, 
etc.):  plano  de  atividades  (título  do  projeto,  objetivos  específicos  da  atividade  em 
questão, descrição detalhada das atividades e cronograma);
V - para aquisição de material de consumo de itens que não constam de Ata de Registro 
de  Preços  da  UFMS vigente,  e  que  não possam se  submeter  aos  procedimentos  de 
compras normais da instituição,  sem causar prejuízos à consecução dos objetivos do 
projeto:  relação dos  itens  contendo  apresentação  de no mínimo  3  (três)  orçamentos 
(quando aplicável); 
VI - para pagamento de análises de amostras em laboratórios especializados (serviços de 
terceiros): descrição das amostras a serem realizadas as análises e de no mínimo 3 (três) 
orçamentos (quando aplicável); e
VII - para o pagamento dos demais itens de despesa deve ser observado o disposto no 
Art. 15.

Capitulo VI
Repasse do Recurso
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Art.  17. O repasse do Auxílio  Financeiro a Pesquisador e do Auxílio  Financeiro a 
Estudante,  solicitado  e  aprovado  pela  PROPP,  obedecendo  à  legislação  vigente,  será 
repassado em conta corrente específica do beneficiário do auxílio. 

Capítulo VII
Da utilização dos Recursos Financeiros

Art. 18. Os recursos concedidos devem ser utilizados dentro do prazo de vigência do 
benefício e implicará a obrigatoriedade de apresentação de prestação de contas à PROPP, no 
prazo  máximo  de  30  dias  após  o  prazo  de  aplicação  previsto  na  solicitação  ou  do 
cumprimento total do projeto se concluído antes do prazo.

Art. 19. No caso de pagamento de pessoa jurídica, por serviços prestados ou aquisição 
de  materiais  de  consumo,  a  nota  fiscal/fatura  deverá,  obrigatoriamente,  conter:  nome  e 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do beneficiário, data da emissão e descrição 
detalhada do material adquirido ou do serviço prestado.

Art.  20. O Pesquisador assume todas as obrigações legais decorrentes de eventuais 
contratações  de  pessoa  física  ou  jurídica  necessária  à  consecução  do  objeto,  garantida  a 
aceitação de que tais contratações não têm nem terão vínculo de qualquer natureza com a 
UFMS.

Art. 21. O beneficiário deve seguir o princípio da economia de recurso, através do 
menor  preço,  efetuando  pesquisa  de  mercado  em  no  mínimo  3  (três)  estabelecimentos, 
observados  os  princípios  da  impessoalidade,  moralidade  e  economicidade,  objetivando  o 
melhor aproveitamento possível do dinheiro público.

Art.  22.  Todos  os  produtos  e  serviços  adquiridos  deverão  estar  associados  ao 
desenvolvimento, proteção do produto ou processo inventivo e divulgação do(s) resultado(s) 
do(s) projeto(s) de pesquisa e de inovação tecnológica.

Art. 23. O saldo não utilizado deverá ser devolvido à UFMS, em até cinco dias após o 
prazo previsto para a utilização dos recursos, por meio de Guia de recolhimento da União 
(GRU), e seu comprovante de pagamento deverá ser anexado na prestação de contas.

Art. 24. É vedado:
I - utilizar recursos para qualquer outra finalidade, que não a prevista no projeto;
II - computar nas despesas do projeto taxas de administração, Imposto sobre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), ou 
qualquer outro tributo ou tarifa incidente sobre operação ou serviço bancário;
III - a utilização dos recursos a título de empréstimo pessoal ou a outrem para reposição 
futura;
IV - transferir a terceiros as obrigações assumidas;
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V - utilizar os recursos aprovados para realização de obras/reformas nas dependências 
da Instituição; e
VI - pagamento de despesas pessoais ou de rotina como, contas de luz, água, telefone, 
internet e similares.

Capítulo VIII
Dos Relatórios e Prestação de Contas

Art.  25.  O recebimento  de recursos  via  Auxílio  Financeiro  a  Pesquisador  e Auxílio 
Financeiro a Estudante implicará a obrigatoriedade de apresentação de prestação de contas, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias após o término da vigência. 

Art. 26. Da prestação de contas deverá constar, no mínimo, os seguintes itens:
I - relatório das atividades realizadas, apresentando os resultados obtidos;
II  -  relatório  físico-financeiro  prestando  conta  da  aplicação  detalhada  dos  recursos, 
segundo cada atividade/item previsto no orçamento apresentado no ato da solicitação;
III - notas fiscais, recibos e demais formas de comprovação previstas em lei, para cada 
item executado;
IV - caso sejam contratados serviços de terceiros – Pessoa Física, deverá ser apresentada 
na  prestação  de  contas,  a  nota  fiscal  emitida  pela  Prefeitura  Municipal,  como 
contribuinte individual; e
V - comprovante de devolução do saldo não utilizado (quando for o caso).

Parágrafo  único.  Somente  serão  admitidos,  como comprovantes  de  despesa,  aqueles 
documentos emitidos dentro do prazo de vigência do auxílio concedido.

Capítulo IX
Da Inadimplência

Art. 27. Considerar-se-á em situação de inadimplência, com consequente instauração 
de  tomada  de  contas  especial,  cobrança  judicial  e  Processo  Administrativo  Disciplinar  o 
beneficiário que:

I - não apresentar os Relatórios dos resultados obtidos, nos prazos estipulados;
II - não apresentar o Relatório Físico-financeiro dos recursos aplicados;
III  -  não  apresentar  a  GRU  de  recolhimento  dos  recursos  não  utilizados,  caso 

pertinente;
IV - não tiver os seus Relatórios Técnicos Científicos e Relatório Físico Financeiro 

aprovados pela UFMS;

Parágrafo único.  A análise final dos Relatórios  será realizada obrigatoriamente por 
equipe da PROPP.

Capítulo X
Disposições Finais
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Art.  28.  A  UFMS,  através  da  Divisão  de  Controle  Financeiro  da  PROPP 
(DICF/PROPP) reserva-se o direito de acompanhar e avaliar a execução do projeto/plano de 
trabalho, fiscalizar in loco a utilização dos recursos financeiros durante a vigência do projeto e 
solicitar outras informações mesmo após o término do projeto, até que seja dada a “aprovação 
final da prestação de contas”.

Art. 29. A concessão de novo Auxílio Financeiro a Pesquisador e Auxílio Financeiro a 
Estudante  somente  será  permitida  após  a  conclusão  da  prestação  de  contas  referente  à 
concessão anterior.

Art. 30. Toda e qualquer atividade financiada via “Auxílio Financeiro a Pesquisador e 
Auxílio Financeiro a Estudante” que envolver veiculação de material de divulgação, deverá, 
obrigatoriamente, conter a logomarca da UFMS, bem como a menção quanto ao apoio em sua 
realização.

Art. 31. Os recursos financeiros do “Auxílio Financeiro a Pesquisador” não poderão 
ser concedidos a servidores com afastamento integral, seja qual for o motivo.

Art. 32. Os recursos financeiros do “Auxílio Financeiro a Pesquisador” e do “Auxílio 
Financeiro a Estudante” de que tratam essa norma não são aplicáveis ao elemento de despesas 
na modalidade “bolsas” de que trata a Resolução/CD nº 134 de 03 de dezembro de 2015. 

Art. 33. Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação e os casos 
omissos serão tratados e analisados pelo Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 
da UFMS.
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Anexo  I

REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR
PPG

Projeto

Tipo de Solicitação

Local e Período

Origem
Data da 
Saída 

Horário 
da Saída

Data da 
Chegada 

Horário da 
Chegada

Meio de Transporte
Aéreo Veículo Próprio Veículo Oficial Rodoviário

Dados do Requerente
Nome Completo

CPF

RGA

Banco Agência Cont
a

Valor Solicitado (R$)

Observações
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Anexo II

REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

PPG

Projeto

Tipo de Solicitação

Local e Período

Origem
Data da 
Saída 

Horário da 
Saída

Data da 
Chegada 

Horário da 
Chegada

Meio de Transporte

Aéreo Veículo Próprio Veículo Oficial Rodoviário

Dados do Requerente
Nome Completo

CPF

RGA

Banco Agência Conta

Valor Solicitado (R$)

Observações
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Assinatura do Requerente

Assinatura do Orientador

Assinatura do Coordenador do Projeto de Pesquisa

Assinatura do Coordenador do PPG


