ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Florianópolis, 20 de janeiro de 2022
Ofício nº 09/2022 UDESC/REIT/PROPPG

ASSUNTO: Manutenção de equipamentos com saldo do PROAP/CAPES 817436/2015

Prezadas(os) Diretoras(es) e Coordenadoras(es) de PPGs,

Consoante ao Ofício nº 100/2021 PROPPG/REIT/UDESC, informamos que solicitamos à
CAPES a autorização para uso dos rendimentos de aplicação do convênio nº 817436/2015, por
meio do qual foram desembolsados os recursos do PROAP, PNPD e Pró-Manutenção de 2015 a
2020. Nossa solicitação foi para o uso em “manutenção de equipamentos”. A CAPES autorizou o
uso desse recurso, que soma R$ 298.529,45.
Nas próximas semanas, conforme os Centros forem executando as despesas do convênio
nº 817436/2015 inscritas em “restos a pagar”, apuraremos o saldo disponível de cada PPG dos
recursos do PROAP, do PNPD e do Pró-Manutenção. Nessa ocasião, pretendemos, também,
solicitar à CAPES o uso do saldo dos recursos do PROAP e do Pró-Manutenção em
“manutenção de equipamentos”.
Considerando a oportunidade do uso desses dois grupos de recursos – rendimentos de
aplicação e saldo do convênio –, solicitamos que os PPGs averiguem e nos apresentem a demanda
de manutenção de equipamentos. A relação de manutenções de cada PPG deverá ocorrer até
11.02.2022, conforme modelo de tabela anexa, ao e-mail do SECORE <secore.reitoria@udesc.br>.
Destacamos que, ao coletarem orçamentos junto às empresas, que esses contenham o
detalhamento do (i) valor do serviço e/ou, caso haja, (ii) valor das peças de reposição; a distinção
ocorre devido cada um desses elementos ter classificação orçamentária distinta. Reforçamos que,
inclusive, esse recurso estará disponível para a manutenção preventiva de nossos equipamentos,
além da trivial “manutenção corretiva”.
Os equipamentos beneficiados devem ser aqueles utilizados em Pesquisa, não se admitindo
a manutenção de equipamentos utilizados exclusivamente na Extensão e no Ensino. A
manutenção e emissão de seu documento fiscal deverá ocorrer até 08.04.2022, de forma que
o Setor Financeiro do Centro tenha tempo hábil para o pagamento dentro da vigência do convênio,
que é 30.04.2022.
Caso haja dúvida ou questão acerca do mérito, a PROPPG está à disposição. Em caso de
dúvida acerca de classificação orçamentária das manutenções de equipamentos, contatar a equipe
do SECORE (48 3664-8087, fixo da Rede de Governo e WhatsApp).

Atenciosamente,
Leticia Sequinatto
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
(datado e assinado digitalmente)

Senhoras(es)
Diretoras(es) de Pesquisa e Pós-Graduação e Coordenadoras(es) de PPGs da UDESC com
recursos do convênio CAPES nº 817436/2015 (PROAP, PNPD e Pró-Manutenção)
UDESC
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