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INTRODUÇÃO

Este Manual tem como objetivo fornecer informações e orientar
os atores do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da
Universidade do Estado da Bahia (PIBID/UNEB) acerca de procedimentos
para o desenvolvimento dos subprojetos do Programa em nossa Universidade,
em observância ao disposto na Portaria Capes nº 096/2013, no Edital Capes
061/2013 e no Edital 018/2013 FAPESB. Ele se constitui de duas partes, sendo
a primeira referente aos aspectos acadêmicos e a segunda, aos aspectos
orçamentário-financeiros.

O conhecimento das orientações aqui registradas deve ser assumido
por todos os atores do PIBID/UNEB, contribuindo para consolidar as ações
desse Programa na UNEB.
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É importante ressaltar que o acompanhamento dos Projetos
Institucionais - Editais CAPES e FAPESB - será realizado com base na proposta
aprovada e no plano de trabalho elaborado em sua submissão. Assim, a
inclusão das atividades descritas neste documento deve refletir o planejamento
dos professores envolvidos na proposta.
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CAPÍTULO I

ASPECTOS ACADÊMICOSA

1.1. FUNCIONAMENTO DOS SUBPROJETOS
a)A Carga horária deve ser organizada da seguinte forma:
a.1)Conforme Edital CAPES 061/2013, os bolsistas deverão destinar, no mínimo, 32 horas
mensais às atividades referentes ao desenvolvimento do plano de trabalho apresentado.
São, portanto, 8 horas semanais dedicadas à execução do Subprojeto, das quais 4
horas devem ser destinadas às reuniões de estudo e planejamento e 4 horas para o
desenvolvimento de atividades na Escola parceira.
a.2)Conforme Edital 018/2013 FAPESB, os bolsistas deverão destinar 40 horas mensais
para o mesmo fim, devendo contemplar, semanalmente, 4 horas destinadas às reuniões
de estudo e planejamento, 4 horas ao desenvolvimento das atividades do na Escola
parceira. As demais horas devem ser organizadas segundo demanda dos Subprojetos,
em acordo entre a Coordenação de Campus e os bolsistas ID e de Supervisão.
b)As reuniões de estudo e planejamento, as atividades na escola parceira e demais ações
dos subprojetos serão organizadas e realizadas conforme planejado na proposta inicial
dos mesmos e de acordo com necessidades, diálogos e demandas que se coloquem no
andamento dos subprojetos.

d)O calendário do PIBID/UNEB mantém atividades contínuas e ininterruptas mesmo
em períodos de recesso – escolar e/ou universitário -, pois o pagamento das bolsas é
ininterrupto, como se pode ler no item “l” do subtópico 2.2.
d.1)Em caso de greve nas escolas parceiras, as atividades do PIBID UNEB podem ter
continuidade em outros espaços educativos, como as instalações da UNEB, garantindo
a presença dos bolsistas ID e de Supervisão. Em caso de greve na UNEB, será
negociada, junto ao comando de greve/comissão de ética, a necessidade de prosseguir
o desenvolvimento das atividades dos Subprojetos.

1.2. COMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES
O acompanhamento e a avaliação das atividades desenvolvidas pelos bolsistas ID e de
Supervisão ficarão sob a responsabilidade dos Coordenadores Institucionais do PIBID/UNEB
e Coordenadores de Área/Campus dos subprojetos aos quais estejam vinculados.
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c)Ao bolsista ID está vetada a prática de regência de sala de aula como parte das atividades
do Programa, devendo estar sempre sob acompanhamento do bolsista de Supervisão na
realização de suas atividades junto à Escola parceira.
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São dispositivos de acompanhamento:
a)Lista de frequência: os coordenadores dos subprojetos deverão:
a.1)Imprimir as folhas de frequência individuais dos bolsistas ID e de Supervisão, conforme
modelo disponível no site PIBID/UNEB1.
a.2)Orientar os bolsistas no preenchimento da frequência, segundo datas de realização de
atividades e arquivá-las nos Departamentos para acompanhamento e, se necessário,
prestação de contas à CAPES e/ou à FAPESB.
a.3)Preencher a Declaração de Frequência PIBID UNEB (disponível no site PIBID UNEB),
anexando a relação de todos os bolsistas que desenvolveram as atividades planejadas
e encaminhá-la à Equipe de Coordenação Institucional até dia 05 de cada mês,
exclusivamente para o endereço de email: frequenciaspibid@uneb.br
b) Relatórios: constituem-se dispositivo relevante em relação à descrição e reflexão sobre
as atividades desenvolvidas, bem como de registro destas.
b.1) A Coordenação de Área/Campus, os bolsistas ID e de Supervisão deverão elaborar
relatórios semestrais. Os relatórios dos bolsistas ID e de Supervisão devem ser
validados e avaliados pela Coordenação de Área/Campus, bem como devem constituir
referência para a construção do relatório desta. Os relatórios da Coordenação de Área/
Campus devem ser encaminhados à Coordenação Institucional, em data divulgada por
essa coordenação e devem ser por ela validados e avaliados.
b.2) Os relatórios têm caráter formativo e, por isso, recomenda-se que sejam socializados
e discutidos nas reuniões de estudo e planejamento. Tais documentos devem ter sua
escrita descritiva, analítica e reflexiva, seguindo orientações postadas no formulário
disponível no site PIBID/UNEB.
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c)Encontros Formativos e de Avaliação: são, também, dispositivos de acompanhamento
e de reflexão acerca das atividades desenvolvidas.
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c.1) Durante o desenvolvimento dos Projetos Institucionais poderão ser realizados momentos
formativos promovidos pela Coordenação Institucional e/ou pela Coordenação
dos Subprojetos, com ações como a disponibilização de artigos que tratem sobre a
formação de professores e a prática pedagógica, a realização de videoconferências e
de seminários presenciais. Tais ações podem, também, envolver atividades relativas
ao registro e à análise da execução das atividades desenvolvidas nos Subprojetos,
avaliação das estratégias didático-pedagógicas e dos instrumentos educacionais
desenvolvidos, elaboração de portfólios, realização de encontros para sistematização
e registro das atividades realizadas, com a intenção de analisar os resultados obtidos
durante a preparação e o desenvolvimento das práticas pedagógicas. Os encontros
1

http://www.uneb.br/pibid/docentes/

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID
deverão ser registrados através de relatórios e fotografias a fim de composição de
Relatórios Finais dos subprojetos.
c.2) As atividades do PIBID/UNEB devem fomentar a produção acadêmica derivada
das reflexões e vivências proporcionadas pelos Subprojetos. Além disso, devem
possibilitar a socialização e/ou registro dos materiais didáticos produzidos, bem como a
apresentação desses materiais em eventos acadêmico-científicos, sendo necessária a
identificação do órgão de fomento que financia o projeto em que o trabalho se inscreve.
c.3) A Coordenação dos Subprojetos será responsável pela organização, divulgação e
realização do Seminário Regional de Avaliação, anual e por região, envolvendo
todos atores do PIBID/UNEB – Editais vigentes - preferencialmente em articulação
com os Colegiados, os Departamentos, os NUPE e a Comissão de Estágio
Supervisionado. Esse Seminário será alinhado com a Coordenação Institucional, que
divulgará o período da sua realização para todos Coordenadores de Subprojetos.
c.4) O Seminário Local de Avaliação deve, também, dar visibilidade à produção derivada
dos subprojetos, tais como artigos, TCCs, resumos e pôsteres apresentados em
eventos acadêmico-científicos, socializando-a com a comunidade unebiana e das
Escolas parceiras.
c.5) A Coordenação Institucional é responsável pela organização, divulgação e realização
de Seminário de Avaliação Institucional PIBID/UNEB, a cada dois anos,
envolvendo representantes dos Subprojetos – Editais vigentes -, em articulação com
Reitoria, PROGRAD, PRAES, Agências de Fomento, IAT, SEC/BA e Secretarias
Municipais de Educação envolvidas.

f)Outros dispositivos: além das possibilidades antes descritas, os subprojetos podem
elaborar e utilizar outros recursos, técnicas e meios de acompanhamento, que a
Coordenação de Área/Coordenação de Campus considere relevantes para o processo
formativo dos bolsistas e para o encaminhamento e avaliação das atividades.

1.3.DA SUSPENSÃO E DESLIGAMENTO DE BOLSISTAS
a)Bolsas, de qualquer natureza (Coordenação de Área, Supervisão, Iniciação à Docência),
relacionadas aos Editais vigentes, serão suspensas quando:
a.1) do afastamento por mais de 15 dias das atividades do Subprojeto, da Escola parceira
(no caso do professor supervisor) ou da UNEB (no caso do Coordenador de Área/
Coordenador de Campus);
a.2) for necessário averiguar o acúmulo de bolsas e/ou descumprimento das normas do
Programa;
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e)Visitas periódicas in locu: a Coordenação Institucional é responsável por realizar visitas
periódicas (anuais) a cada Departamento no qual haja atividades do PIBID em andamento,
em ação articulada com a Coordenação de Subprojetos do PIBID/UNEB.
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a.3) houver candidatura a cargo eletivo (cargo político municipal, estadual ou federal);
a.4) não comprovação, ao ser solicitado, de desenvolvimento das atividades inerentes ao
Projeto.
b)O período máximo de suspensão de bolsas é de 02 meses e, durante esse período, não
pode haver substituição de bolsista. Também não haverá pagamento retroativo de bolsa
suspensa.
c)Em qualquer tempo, poderá haver desligamento de bolsistas/cancelamento de
bolsa do PIBID /UNEB, relacionada aos Editais vigentes, nas seguintes situações:
c.1) em caso de afastamento superior a 02 meses das atividades do Subprojeto, das
atividades da Escola parceira (no caso do professor supervisor) ou das atividades da
UNEB (no caso do Coordenador de Área/Coordenador de Campus). Essa situação
é tratada de modo diferenciado nos casos de licença-maternidade (ver questão
específica no item “d”);
c.2) em caso de descumprimento das normas do Programa, de desempenho insatisfatório do
bolsista ou qualquer irregularidade detectada na concessão da bolsa. Aqui, destacamos
alguns casos de desligamento imediato:
—Os bolsistas ID e de Supervisão que tiverem três faltas no mês, sem justificar à
Coordenação do Subprojeto, serão desligados automaticamente do Programa.
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—Os bolsistas de Coordenação de Área/Coordenação de Campus que se ausentarem
das reuniões de estudo e planejamento e não cumprirem com as atribuições da função
poderão ser desligados do Programa quando isto for identificado pela Equipe de
Coordenação Institucional e/ou notificado e justificado pelos bolsistas ID e de Supervisão
sob sua coordenação, tendo o Coordenador de Área direito a ampla defesa.
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—Os bolsistas ID, de Supervisão e Coordenação de Área/Coordenação de Campus que
não entregarem os relatórios, semestrais e finais, no prazo designado serão desligados
do programa.
c.3) As bolsas são canceladas, ainda, quando concluídas as atividades do Subprojeto, ou
quando se alcançar o prazo máximo de permanência do bolsista no Programa.
c.4) Haverá cancelamento de bolsas, também, em caso de trancamento, abandono ou
conclusão do curso de Licenciatura pelo bolsista de Iniciação à Docência.
c.5) As bolsas de qualquer natureza podem ser canceladas a pedido do bolsista, devendo
este encaminhar Termo de Desistência à Coordenação Institucional do PIBID (disponível
no site PIBID/UNEB).
c.6) A Coordenação de Área/Coordenação de Campus tem a prerrogativa de desligar
bolsistas que não estiverem atendendo aos pré-requisitos do Programa, e neste caso
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deverá enviar memorando à Coordenação Institucional do Projeto, no qual justifique o
pedido, tendo o bolsista direito a ampla defesa.
d)Conforme Portaria 096/2013 da CAPES e Edital 018/2013 da FAPESB, em caso de bolsista
parturiente, mesmo com o afastamento superior a 2 meses, haverá suspensão da
bolsa, sendo garantido o retorno ao Subprojeto, com reativação da bolsa após o período de
licença, desde que sejam retomadas as atividades e cumpridas as normas do Programa.

1.4. DA SUBSTITUIÇÃO DOS BOLSISTAS
a)Os Subprojetos da CAPES podem fazer substituição de bolsa até o dia 10 de cada mês,
devendo a Coordenação de Área formalizar o pedido junto à Coordenação Institucional.
b)Nos Subprojetos da FAPESB, os bolsistas só poderão ser substituídos uma vez, tendo a
Coordenação de Campus até o dia 05 de cada mês para informar tal ação à Coordenação
Institucional, no sentido de que esta acompanhe os trâmites junto à FAPESB.
c)A substituição de bolsista deverá ser feita mediante seleção interna, atendendo aos prérequisitos dos Editais vigentes. Caberá à Coordenação do Subprojeto encaminhar à
Coordenação Institucional PIBID UNEB a documentação exigida para cadastro, conforme
Edital de Seleção Interna da UNEB.
Documentação necessária: termo de compromisso, carta de interesse, expondo os

1.5. DOS CONSELHOS LOCAIS DO PIBID E DA COMISSÃO DE
ACOMPANHAMENTO DO PIBID (CAP)
a)Conforme Portaria CAPES 096/2013, a UNEB deve constituir uma Comissão de
Acompanhamento do PIBID (CAP) com representantes de todos os seguimentos de bolsistas
e membros externos ao Programa e sob a presidência do Coordenador Institucional.
b)Compete ao CAP, conforme normativa da CAPES, o assessoramento da Coordenação
Institucional do PIBID UNEB nos aspectos pedagógicos e administrativos; a proposição
do Regimento Interno do PIBID na UNEB; a aprovação de relatórios institucionais do
PIBID UNEB antes do envio à CAPES; o exame das solicitações de bolsistas referentes
a aspectos acadêmicos e orçamentário-financeiros; a aprovação do orçamento interno do
PIBID UNEB; a elaboração e a publicação do edital interno de seleção de bolsistas PIBID
UNEB; a comunicação com as escolas parceiras; o auxílio na organização dos seminários
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motivos que o levam a participar do subprojeto; histórico escolar atualizado (para bolsista ID);
comprovação de vínculo com a escola parceira (para bolsista de supervisão); comprovação
de vínculo com a UNEB e de que atua, há, pelo menos, 3 anos, em área afim às atividades do
PIBID (para bolsista de Coordenação de Área) cópia legível CPF; cópia legível de documento
de identificação com foto; comprovante de residência; comprovante de conta corrente ativa
do Banco do Brasil; currículo atualizado, impresso diretamente da Plataforma Lattes.
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locais e do seminário de avaliação institucional; a deliberação referente à suspensão e ao
cancelamento de bolsas, de modo que se garanta ampla defesa aos bolsistas.
c)Segundo Portaria CAPES 096/2013, os representantes da CAP devem ser escolhidos por
seus pares, em processo eleitoral conduzido pela Coordenação Institucional e de Gestão.
d)Na UNEB, em função da multicampia e da amplitude territorial de nosso Estado, foi pensado
o Conselho Local do PIBID, que assessora o funcionamento dos subprojetos e da CAP no
âmbito dos campi.
e)Em cada Campi realizar-se-á um processo eleitoral, conforme calendário divulgado pela
Coordenação Institucional, para eleger três representantes (01 Coordenador de Área, 01
Bolsista de Supervisão e 01 Bolsista ID) para compor o Conselho Local do PIBID.
f)Em Encontro Geral dos Conselhos Locais do PIBID serão eleitos como membros da CAP,
01 Coordenador de Área, 01 Bolsista de Supervisão, 01 Bolsista ID, 01 membro externo
ao Programa. Comporão, ainda, a CAP a Coordenação Institucional do PIBID /CAPES e a
Coordenação Institucional do PIBID/FAPESB.
g)A CAP reunir-se-á periodicamente, em datas a serem divulgadas pela Coordenação
Institucional, no sentido de garantir o funcionamento e o cumprimento das atribuições dessa
Comissão.

CAPÍTULO II ASPECTOS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIROS
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2.1. DAS BOLSAS
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a)O bolsista PIBID, ao entrar no Programa, passa a receber uma bolsa mensal, cujo
pagamento ocorre pelo critério de mês vencido.
b)O pagamento da bolsa ocorre até o dia 10 de cada mês, exclusivamente em conta corrente
do Banco do Brasil em nome do bolsista PIBID. Não serão efetuados pagamentos em
contas poupança, conjunta, nem conta-salário.
c)Qualquer incorreção dos dados bancários informados pode ocasionar atraso no recebimento
da bolsa ou o não recebimento da mesma, caso a situação não seja regularizada em tempo
hábil.
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d)A Coordenação Institucional é responsável por incluir, suspender ou cancelar bolsistas do
Programa, o que será feito exclusivamente por meio dos mecanismos disponibilizados pela
CAPES e pela FAPESB.
e)Todo atraso no pagamento de bolsas deve ser comunicado imediatamente à Coordenação
Institucional para acompanhamento. A demora na comunicação do atraso pode ocasionar
perda de direito à bolsa referente àquele mês.
f)Não é permitido receber a bolsa do PIBID concomitantemente com qualquer modalidade
de bolsa (ou benefício semelhante) de outro Programa nem de outra agência de fomento
nacional. Constitui-se exceção:
f.1) Estudantes comprovadamente carentes que recebam bolsa ou auxílio de caráter
assistencial, desde que o recebimento do auxílio não implique na participação em
atividades e/ou projetos acadêmicos.
g)O recebimento da bolsa PIBID não caracteriza vínculo empregatício entre o bolsista e a
CAPES ou a FAPESB, nem entre o bolsista PIBID e a IES ou a Escola parceira.
h)São consideradas razões para a devolução de bolsas:
h.1) receber a bolsa do PIBID concomitantemente com qualquer modalidade de bolsa (ou
benefício semelhante) de outro Programa da CAPES, da FAPESB ou de outra agência
de fomento nacional;

j)A devolução de recursos recebidos indevidamente pelo bolsista, seja por pagamento de
valor maior que o estipulado seja por descumprimento de cláusulas que regulam o programa
PIBID, será realizada em favor da União por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU
(CAPES), ou do Estado por meio da guia específica, gerada na Coordenação Institucional
do Pibid e enviada ao Coordenador de Área/Coordenador de Campus.
k)A suspensão temporária da bolsa, de qualquer modalidade, com possibilidade de reativação
poderá ser solicitada nos casos e períodos já mencionados no Capítulo I, item 3.1, letras
“a” e “b”.
l)O cancelamento da concessão de bolsa pode ocorrer nos casos já mencionados no Capítulo
I, item 3.1, letra “c”.
m)Não há previsão orçamentária no Programa para custeio de deslocamento dos bolsistas
para as Escolas parceiras do PIBID.
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h.2) receber bolsa resultante de pagamento indevido. i)As bolsas a serem devolvidas nas
situações elencadas no item 2.1, letra “h” desta Manual, terão os valores atualizados
monetariamente.
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n)O pagamento das bolsas é realizado de janeiro a dezembro, continuamente, sem
interrupções.

2.2. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS DE NATUREZA
ACADÊMICO-CIENTÍFICA
a)Com o objetivo de divulgar e debater as ações dos subprojetos, os bolsistas PIBID UNEB,
prioritariamente os bolsistas de Iniciação à Docência, devem ter fomentada sua
participação em eventos acadêmico-científicos locais, regionais e nacionais. Esta poderá
ser custeada de acordo com os requisitos estabelecidos no artigo 24 da Portaria Capes nº
96/2013, para seus subprojetos:
a.1) Apresentação de trabalho em evento no país: participação de bolsistas do projeto,
prioritariamente os bolsistas de Iniciação à Docência, que sejam autores de
trabalho(s) aprovado(s) cuja temática tenha relação direta com o Subprojeto ao qual o
bolsista seja vinculado. As despesas elegíveis para esta atividade estão descritas no
item “a.3” deste subtópico.
OBSERVAÇÃO: Para quaisquer casos, é necessário: (a) que haja recursos disponíveis;

e, (b) que a Coordenação Institucional tenha incluído as despesas no plano de trabalho
submetido aos Editais vigentes. Ademais, deve-se considerar que a participação
em eventos não é a atividade principal do Programa, estando os gastos
essencialmente vinculados à inserção dos licenciandos nas escolas.

a.2)As despesas elegíveis para apresentação de trabalho em evento no país dos Subprojetos
vinculados à CAPES são:
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Diárias: pagamento de diárias, pelo período exato de duração do evento, admitido o
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pagamento de um dia anterior e/ou posterior em razão da necessidade de deslocamento.
A concessão de diárias destina-se a custear despesas com hospedagem, alimentação e
locomoção urbana àqueles que efetuarem deslocamentos do seu município sede para outro
ponto do território nacional. As diárias serão concedidas por dia de afastamento. Quando
houver pagamento de diárias não será permitido qualquer outro tipo de custo por parte do
PIBID UNEB com as despesas acima descritas: hospedagem, alimentação e locomoção
urbana. Além disso, fica sob a responsabilidade do bolsista que receber a diária ocupar-se de
reservar hotel, providenciar traslados e escolher locais para refeição. Os valores praticados
com a concessão de diárias, para os subprojetos vinculados à CAPES, deverão obedecer
ao teto de diárias constantes no Quadro I, estabelecido conforme Decreto nº 5.992, de 19
de dezembro de 2006. Sempre que possível, o Coordenador Institucional poderá praticar
valores menores que o estabelecido na tabela, buscando a economicidade dos recursos.
Quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede ou o retorno ocorrer no mesmo dia, o
beneficiário da diária fará jus somente à metade do valor da diária.
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QUADRO I – Valores máximos de diárias para apresentação
de trabalho em evento no país – TABELA CAPES
Deslocamentos para
Brasília/Manaus/ Rio de
Janeiro

224,20

Deslocamentos para Belo
Horizonte/Fortaleza/Porto
Alegre/Recife/ Salvador/
São Paulo

Deslocamentos para
outras capitais de Estados

212,40

200,60

Demais deslocamentos

177,00

Fonte: Manual de Orientações de Despesas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(CAPES, 2013)

OBSERVAÇÃO 1: Conforme consta nas orientações orçamentárias do PIBID CAPES, a

prioridade do financiamento de ida a eventos é dos bolsistas ID, com os quais devem ser
gastos, OBRIGATORIAMENTE, 70% dos recursos disponibilizados ao Programa.
OBSERVAÇÃO 2: Não fará jus à diária o bolsista que se deslocar dentro da mesma região

metropolitana, aglomeração urbana ou microrregiões, constituídas por municípios limítrofes
e regulamente instituídas, salvo se houver pernoite. Para tal, deverá ser consultada a lei que
regulamenta as regiões metropolitanas do município onde estiver o beneficiário da diária.
Passagens: serão custeadas até duas passagens por trabalho para participação em eventos

locais, regionais e nacionais, conforme disponibilidade orçamentária e com prioridade para os
bolsistas de Iniciação à Docência.

b)As despesas relativas à participação em eventos no país para apresentação de trabalhos
dos Subprojetos de Iniciação à Docência vinculados a outros Editais, como o da FAPESB,
em seu primeiro ano, serão custeadas pela PROGRAD/UNEB, sob as mesmas condições
descritas no item “a.1” e obedecendo aos limites orçamentários da PROGRAD UNEB,
seguindo as normas jurídicas do Estado da Bahia.
b.1) Os subprojetos de outros Editais, que forem custeados pela PROGRAD, não têm a
possibilidade de pagamento de diária para estudantes, segundo normas do Estado da
Bahia.
c)Pagamento de taxas de inscrição nos eventos deve ser custeado exclusivamente pelo
bolsista que objetiva ir a um dado evento.

MANUAL DOS SUBPROJETOS PIB/UNEB

a)Em atendimento à orientação de que a prioridade de financiamento de participação em
eventos é para os bolsistas de iniciação à docência, o apoio financeiro (díarias e passagens)
para ida a eventos nacionais fica condicionada à participação de bolsistas de iniciação à
docência na autoria e co-autoria dos textos. As produções podem ter mais de um(a) autor(a),
de diferentes modalidades de bolsa, mais sendo um (a) deles(as), obrigatoriamente, bolsia
de iniação à docência.
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d)Serviços gráficos para impressão de banner, pôster e afins serão custeados pelo PIBID/
UNEB e devem ser solicitados com, pelo menos, 15 dias úteis de antecedência da
realização do evento.
e)É condição para o financiamento à participação em eventos a solicitação ao Departamento
com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência por meio de composição de processo
em que conste:
— currículo Lattes atualizado, constando as atividades desenvolvidas no PIBID/UNEB;
— cópia impressa de texto inédito, ainda sem apresentação em eventos anteriores,
derivado das vivências no Subprojeto ao qual está vinculado o bolsista e no qual conste
a logomarca do órgão de fomento, do PIBID e da UNEB, em caso de pôster, e em que se
declare a instância de fomento que financia o Subprojeto, em caso de artigo/comunicação
oral;
— memorando de solicitação com parecer de mérito e assinatura da Coordenação de Área/
Coordenação de Campus dos Subprojetos;
— carta de aceite do trabalho aprovado, incluindo os nomes dos autores solicitantes;
— RG e comprovante de matrícula;
— declaração de ciência do Colegiado e do Departamento de que a solicitação está sendo
feita;
— programação do evento;
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— indicação do horário de ida e volta e do trajeto, para efeito de compra de passagens.
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f)Cada bolsista só poderá ser contemplado uma vez por ano. Em caso de disponibilidade
de recurso, essa quantidade pode ser ampliada. E, trabalhos com mais de um autor terão
garantida a ida aos eventos de dois (2) autores, com prioridade para bolsistas ID.
g)O pleiteante, em qualquer modalidade de bolsa, não será contemplado se tiver pendência
de prestação de contas de diárias e passagens no PIBID/UNEB e se tiver pendência de
relatórios e frequência com a Coordenação Institucional.
h)No retorno do evento, os bolsistas contemplados devem enviar à Coordenação Institucional
do Projeto os recibos das passagens financiadas pelo Programa, bem como relatório
único produzido pelos bolsistas participantes no evento em que conste a descrição das
atividades realizadas em cada dia do evento; certificado de participação e de apresentação
do trabalho no evento(fotocópia). O pleiteante, em qualquer modalidade de bolsa, não
será contemplado se tiver pendência de prestação de contas de diárias, passagens e/ou
relatórios de viagem no PIBID/UNEB e se tiver pendência de relatórios e frequência com a
Coordenação Institucional.
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i)No retorno do evento, os bolsistas contemplados devem socializar as experiências da
participação no evento com os demais atores do Subprojeto nas reuniões de estudo e
planejamento.
j)O não cumprimento dessas orientações impedirá a concessão de apoio para
outro pleito.
k)Não havendo recursos suficientes para contemplar todas as solicitações formuladas, será
atendido, para fins de desempate, o bolsista que satisfaça os critérios abaixo relacionados,
na ordem:
I- bolsista que tiver apresentado o menor número de trabalhos em eventos, com financiamento
pela CAPES ou UNEB;
II- chegada do pedido à Coordenação Institucional do PIBID, considerando a data de envio
do Coordenador de Área;
III- o processo que estiver constituído devidamente, conforme as orientações deste Manual.

2.3. PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DIGITAL (E-BOOK) E MATERIAL
IMPRESSO/LIVRO
a)Há disponibilidade de recursos para a publicação de dois livros que abarquem a totalidade
da experiência do Projeto Institucional do PIBID UNEB/CAPES.
b)O mínimo de 5% (cinco por cento) da tiragem do material impresso/livro deverá ser destinado
a instituições de ensino superior, centros de pesquisa e/ou bibliotecas.

2.4. REALIZAÇÃO DOS SEMINÁRIOS REGIONAIS
a)São Despesas elegíveis com os Seminários Regionais:
Diárias: pagamento de diárias, pelo período exato de duração do evento, admitido o

pagamento de um dia anterior e/ou posterior em razão da necessidade de deslocamento.
A concessão de diárias destina-se a custear despesas com hospedagem, alimentação e
locomoção urbana àqueles que efetuarem deslocamentos do seu município sede para
o município de localização do evento ou para palestrantes convidados. Quando houver
pagamento de diárias não será permitido qualquer outro tipo de custo por parte do PIBID/
UNEB com as despesas acima descritas: hospedagem, alimentação e locomoção urbana.
Sugerimos que mesmo no caso de concessão de diárias a palestrantes, as Coordenações
de Área responsáveis pelo evento se ocupem de recepcionar os palestrantes, de sugerir e
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c)A Coordenação Institucional deverá garantir o uso adequado da logomarca da CAPES, da
UNEB, da PROGRAD/UNEB e FAPESB na publicação apoiada.
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reservar hotel para os mesmos e de recomendar locais para refeições. O valor praticado
com a concessão de diárias, nos subprojetos CAPES, deverá obedecer ao teto de diárias
constantes no Quadro II, estabelecido conforme Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de
2006. Sempre que possível, a Coordenação Institucional poderá praticar valores menores que
o estabelecido na tabela, buscando a economicidade dos recursos. Quando o afastamento
não exigir pernoite fora do município sede ou o retorno ocorrer no mesmo dia, o beneficiário
da diária fará jus somente à metade do valor da diária.
QUADRO II – Valor praticado com a concessão de diárias
nos subprojetos – TABELA CAPES
Deslocamentos para
Brasília/Manaus/ Rio de
Janeiro

224,20

Deslocamentos para Belo
Horizonte/Fortaleza/Porto
Alegre/Recife/Salvador/
São Paulo

Deslocamentos para
outras capitais de Estados

212,40

200,60

Demais deslocamentos

177,00

Fonte: Manual de Orientações de Despesas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(CAPES, 2013)

OBSERVAÇÃO 1: Não fará jus à diária o bolsista e/ou palestrante que se deslocar dentro

da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregiões, constituídas por
municípios limítrofes e regulamente instituídas, salvo se houver pernoite. Para tal, deverá
ser consultada a lei que regulamenta as regiões metropolitanas do município onde está
localizado o beneficiário da diária.
OBSERVAÇÃO 2: As diárias necessárias aos Seminários Locais devem ser formalmente
solicitadas, via memorando com programação do evento anexada, com, no mínimo, 30
dias de antecedência.
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Demais itens financiáveis: contam no Quadro IV, disponível no anexo A.
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b)A realização dos seminários locais dos subprojetos vinculados a outros Editais, como os
da FAPESB, terá custeadas despesas com elementos que possam ser financiados pela
PROGRAD/UNEB, obedecendo aos limites orçamentários da PROGRAD/UNEB.
c)Não há previsão orçamentária da CAPES para pagamento de pró-labore a palestrantes.

2.5. REALIZAÇÃO DE EVENTOS PELOS SUBPROJETOS
a)Os subprojetos podem realizar workshops, atividades de campo com os alunos das
Escolas parceiras e atividades afins, desde que tal atividade tenha sido prevista
no planejamento inicial do Subprojeto pleiteante e que os recursos necessários à
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realização das atividades que dependam da Coordenação Institucional sejam comunicados
formalmente, via memorando, com 30 dias de antecedência.
b)São Despesas elegíveis com eventos nos Subprojetos vinculados à CAPES:
Diárias: pagamento de diárias, pelo período exato de duração do evento, admitido o

pagamento de um dia anterior e/ou posterior em razão da necessidade de deslocamento.
A concessão de diárias destina-se a custear despesas com hospedagem, alimentação e
locomoção urbana àqueles que efetuarem deslocamentos do seu município sede para
o município de localização do evento ou para palestrantes convidados. Quando houver
pagamento de diárias não será permitido qualquer outro tipo de custo por parte do PIBID/
UNEB com as despesas acima descritas: hospedagem, alimentação e locomoção urbana.
Sugerimos que mesmo no caso de concessão de diárias a palestrantes, as Coordenações
de Área responsáveis pelo evento se ocupem de recepcionar os palestrantes, de sugerir e
reservar hotel para os mesmos e de recomendar locais para refeições. O valor praticado
com a concessão de diárias, nos subprojetos CAPES, deverá obedecer ao teto de diárias
constantes no Quadro III, estabelecido conforme Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de
2006. Sempre que possível, o coordenador institucional poderá praticar valores menores que
o estabelecido na tabela, buscando a economicidade dos recursos. Quando o afastamento
não exigir pernoite fora do município sede ou o retorno ocorrer no mesmo dia, o beneficiário
da diária fará jus somente à metade do valor da diária.
QUADRO III– Valor praticado com a concessão de diárias
nos subprojetos – TABELA CAPES

224,20

Deslocamentos para Belo
Horizonte/Fortaleza/Porto
Alegre/Recife/ Salvador/
São Paulo

Deslocamentos para
outras capitais de Estados

212,40

200,60

Demais deslocamentos

177,00

Fonte: Manual de Orientações de Despesas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(CAPES, 2013)

OBSERVAÇÃO: Não fará jus à diária o bolsista ou palestrante que se deslocar dentro

da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregiões, constituídas por
municípios limítrofes e regulamente instituídas, salvo se houver pernoite. Para tal, deverá
ser consultada a lei que regulamenta as regiões metropolitanas do município onde está
localizado o beneficiário da diária.
Demais itens financiáveis: constam no Quadro IV, disponível no anexo A.

c)A realização de wokshops, atividades de campo e afins de subprojetos vinculados à
FAPESB poderão ser financiados pela PROGRAD, desde que previstos na submissão
inicial do subprojeto e obedecendo aos limites orçamentários da PROGRAD/UNEB.

MANUAL DOS SUBPROJETOS PIB/UNEB

Deslocamentos para
Brasília/Manaus/ Rio de
Janeiro
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2.6. MATERIAL DE CONSUMO
a)Aquisição de brindes para eventos: é vedado o uso de recursos para o pagamento de
despesas com brindes de qualquer espécie, tais como sacolas, bolsas e mochilas
personalizadas. De igual modo, são vedadas, no âmbito do PIBID, as despesas com
materiais personalizados distribuídos em eventos, tais como camisetas, pastas, canetas,
bótons e blocos de anotação.
b)Aquisição de camisetas: a aquisição de camisetas somente se justifica para a identificação
dos bolsistas nas Escolas parceiras do Programa. A aquisição de camisetas não é permitida
para distribuição em eventos ou outro fim.
c)Despesas com equipamento de informática: o plano de trabalho não prevê gastos com
material permanente.
d)Despesas com pen-drive e similares: a aquisição destes itens será classificada como
“material de consumo: material de processamento de dados”.

2.7. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
a)Auxílio-transporte: a Portaria Capes n° 96/2013 do PIBID veda a aquisição, distribuição ou
pagamento de auxílio-transporte ou qualquer despesa com a mesma finalidade.
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b)Locação de veículo: a Coordenação Institucional poderá locar veículos (ao invés de comprar
passagens), sempre que houver vantagem econômica para o projeto, para transporte dos
bolsistas para participação em eventos acadêmicos e visitas de estudos, desde que
estas estejam previstas no planejamento inicial do subprojeto pleiteante. Essa
decisão será baseada no número de solicitações de passagens para eventos no país e
em memorando oficializando tal demanda dos subprojetos com, no mínimo, 30 dias de
antecedência.
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c)A despesa com locação de veículo não será financiada quando se tratar de transporte
rotineiro dos participantes para as escolas do projeto.

2.8. MATERIAL PERMANENTE
a)O plano de trabalho referente ao exercício de 2014 não prevê gastos com material
permanente.
b)Itens classificados na categoria de material permanente: acervo de multimídia, aparelho de
fax, aparelho de som, armário de aço, balança, bússola, cafeteira, caixa acústica, câmera
digital, coleção bibliográfica, coletor para coleta seletiva de lixo, cronômetro, datashow,
dinamômetro, estabilizador, estante, filmadora, filmes DVD, gravador digital, HD externo,
impressora, instrumento musical, mesa, mobiliário em geral, microfone, notebook, projetor,
quadro branco, quadro de avisos, scanner, termômetro, tripé, videogame.
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AnexosQUADRO IV– Classificação das Despesas e Itens Financiáveis

ÍTEM DE DESPESA

DESCRIÇÃO

Combustíveis e
Lubrificantes Automotivos

Registra o valor da despesa com combustível para uso em transporte de carro
oficial. Registra, também, as despesas com combustíveis e lubrificantes para uso em
laboratórios e atividades experimentais, tais como: aditivos, álcool hidratado, fluido para
amortecedor, fluido para transmissão hidráulica, gasolina, graxas, óleo diesel, óleo
para carter, óleo para freio hidráulico, carbureto, carvão mineral, carvão vegetal, lenha,
querosene comum, combustíveis e lubrificantes de uso ferroviário e afins.

Gás Engarrafado

Registra o valor das despesas com gás de uso industrial, de tratamento de água,
de iluminação, bem como os gases nobres para uso em laboratório e atividades
experimentais, tais como: acetileno, carbônico freon, hélio, hidrogênio, liquefeito de
petróleo, nitrogênio, oxigênio e afins.

Alimentos para Animais

Registra o valor das despesas com alimentos destinados à alimentação de animais tais
como gado bovino, equino, muar e bufalino, caprinos, suínos, ovinos, aves de qualquer
espécie, tais como: alfafa, alpiste, capim verde, farelo, farinhas em geral, fubá grosso,
milho em grão, ração balanceada, sal mineral, suplementos vitamínicos e afins.

Gêneros de Alimentação

Registra a despesa com gêneros de alimentação ao natural, beneficiados ou
conservados, tais como: açúcar, adoçante, água mineral, bebidas, café, carnes
em geral, cereais, chás, condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes, sucos,
temperos, verduras e afins. A coordenação do projeto poderá custear despesas com
aquisição de lanches para alunos da educação básica, quando realizarem atividades
pedagógicas extraclasse, em contraturno, promovidas pelo Pibid.

Animais para Pesquisa

Registra a despesa com animais para usos em atividades didáticas com os alunos da
escola. Incluem-se nesta classificação os peixes e mariscos, abelhas para estudos e
produção de mel, bem como qualquer outro animal destinado a estudo genético, por
exemplo, cobaias em geral, ratos, rãs e afins.

Material Farmacológico

Registra a despesa com medicamentos ou componentes destinados à manipulação de
drogas medicamentosas a fim de utilizar em atividades experimentais do projeto, tais
como: medicamentos, soro, vacinas e afins.

Material Químico

Registra a despesa com todos os elementos ou compostos químicos destinados ao uso
em laboratório ou atividades experimentais, tais como: ácidos, produtos químicos para
tratamento de água, reagentes químicos, sais, solventes, substâncias utilizadas para
combater insetos, fungos e bactérias e afins.

MANUAL DOS SUBPROJETOS PIB/UNEB

Manual de Orientações de Despesas do Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência (Subprojetos vinculados à CAPES)
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ÍTEM DE DESPESA

DESCRIÇÃO

Material de Caça e Pesca
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Registra o valor das despesas com materiais utilizados na caça e pesca de animais,
tais como: anzóis, cordoalhas para redes chumbadas, iscas, linhas de nylon, máscaras
para visão submarina, molinetes, nadadeiras de borracha, redes, roupas e acessórios
para mergulho, varas e afins.
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Material Educativo e
Esportivo

Registra o valor das despesas com materiais utilizados ou consumidos diretamente
nas atividades educativas e esportivas de crianças e adultos, tais como: apitos,
bolas, bonés, botas especiais, brinquedos educativos, calções, camisas de malha,
chuteiras, cordas, esteiras, joelheiras, luvas, materiais pedagógicos, meias, óculos
para motociclistas, patins, quimonos, raquetes, redes para prática de esportes, tênis e
sapatilhas, tornozeleiras, touca para natação e afins.

Material de Expediente

Registra o valor das despesas com alfinetes de aço; almofada para carimbo, material
plástico, apagador; apontador de lápis, barbante, fitilho para amarração em material
sintético (nylon), borracha, cadernos, caneta, marcador para quadro branco, caneta
para retroprojetor, caneta marcador texto fluorescente, caneta hidrocor ou hidrográfica,
capa para encadernação, carimbos em geral, cartolinas; classificador, caixas arquivo
permanente (morto), em material plástico, de papelão, cestas para papéis, clipes, cola
branca líquida ou bastão, colchetes, corretivo, clichês, chapas: plastiplate, zinco, couro
marroquim, bandeja para papéis, elásticos; envelopes; espátula, espiral, esponjas,
estêncil, estiletes, esferas para máquinas, esquadro, etiquetas auto-adesivas, extrator
de grampos, fita adesiva, crepe, PVC; lápis, fios metálicos para folha cartão, giz escolar
branco ou colorido; goma elástica, giz de cera, grafite para lapiseira, grampeadores,
grampos; guia para arquivo, guia transparente para pasta suspensa, índices numéricos,
alfabético ou alfanumérico para fichário; intercalador para fichário, lâmina p/ estilete,
lápis, lapiseira, massa para modelar, papel: camurça, cartão, cartolina, celofane,
crepom, seda, dobradura, laminado; papel para desenho, percevejos, papel almaço,
papel sulfite, papel color set; papel em geral; pastas suspensa para arquivo, plástica,
pasta AZ, pasta catálogo, pasta de papelão plastificada, pasta de projeção em papelão
plastificada, pasta poliondas, pasta plástica com canaletas para encadernação, pastas
em geral, placa de isopor, plaquetas de alumínio para identificação de bens móveis,
pegadores de papel, percevejos, perfurador para papel, pinça, placas de acrílico,
plásticos, porta-lápis, pincel, pincel atômico, régua, tesoura escolar, tinta guache.

Material de
Processamento de
Dados

Registra o valor das despesas com materiais utilizados no funcionamento e manutenção
de sistemas de processamento de dados, tais como: pen drive, caneta LED, cartuchos
de tinta, tonner, capas plásticas protetoras para micros e impressoras, CD-ROM
virgem, etiqueta em formulário contínuo, fita magnética, fita para impressora, formulário
contínuo, mouse PAD, pecas e acessórios para computadores e periféricos, recarga de
cartuchos de tinta, toner para impressora laser, cartões magnéticos e afins.

Material de
Ondicionamento e
Embalagem

Registra as despesas com materiais aplicados diretamente nas preservações,
acomodações ou embalagens de qualquer produto, tais como: arame, barbante, caixas
plásticas, de madeira, papelão e isopor, cordas, engradados, fitas de aço ou metálicas,
fitas gomadoras, garrafas e potes, linha, papelão e afins.

Material para Manutenção
de Bens Móveis

Registra a despesa com cabos, chaves, cilindros para máquinas copiadoras,
compressor para ar condicionado, mangueira para fogão margaridas e afins.
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Material Elétrico e
Eletrônico

Registra o valor das despesas com materiais para aplicação, manutenção e construção
de material didático ou atividades experimentais do projeto, tais como: benjamins,
bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação, circuitos eletrônicos,
condutores, componentes de aparelho eletrônico, diodos, disjuntores, eletrodos,
eliminador de pilhas, espelhos para interruptores, fios e cabos, fita isolante, fusíveis,
interruptores, lâmpadas e luminárias, pilhas e baterias, pinos e plugs, placas de
baquelite, reatores, receptáculos, resistências, starts, suportes, tomada de corrente e
afins.

Material de Sinalização

Registra a despesa com cones e afins para a realização de atividades desportivas e
lúdicas nas escolas.

Material de Limpeza e
Produção de Higienização

Registra o valor das despesas com materiais destinados ao uso em experimentos e
laboratórios, tais como: álcool etílico, anticorrosivo, bomba para inseticida, capacho,
cera, cesto para lixo, creme dental, desinfetante, desodorizante, detergente, escova de
dente, escova para roupas e sapatos, espanador, esponja, estopa, flanela, inseticida,
lustra-móveis, mangueira, naftalina, pá para lixo, palha de aço, panos para limpeza,
papel higiênico, pasta para limpeza de utensílios, porta-sabão, removedor, rodo, sabão,
sabonete, saco para lixo, saponáceo, soda cáustica, toalha de papel, vassoura e afins.

Camisetas

Registra o valor das despesas com a confecção de camisetas para a identificação dos
bolsistas nas escolas de educação básica.

Tecidos e Aviamentos

Registra o valor das despesas com materiais de consumo empregados direta ou
indiretamente na confecção de camisetas de identificação dos bolsistas e de roupas
para uso e montagem de espetáculo, mostra, oficinas e atividades afins nas escolas,
tais como: artigos de costura, aventais, blusas, botões, cadarços, calçados, calças,
camisas, capas, chapéus, cintos, elásticos, gravatas, guarda-pós, linhas, macacões,
meias, tecidos em geral, zíperes.

Material para Manutenção
de Bens Imóveis

Registra o valor das despesas com materiais para aplicação, manutenção e
construção de materiais destinados às atividades do projeto e para uso em atividades
experimentos, tais como: amianto, aparelhos sanitários, arames liso e farpado, areia,
basculante, boca de lobo, boia, brita, brocha, cabo metálico, cal, cano, cerâmica,
cimento, cola, condutores de fios, conexões, curvas, esquadrias, fechaduras, ferro,
gaxetas, grades, impermeabilizantes, isolantes acústicos e térmicos, janelas, joelhos,
ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira, marcos de concreto, massa corrida, niple, papel
de parede, parafusos, pias, pigmentos, portas e portais, pregos, rolos solventes, sifão,
tacos, tampa para vaso, tampão de ferro, tanque, tela de estuque, telha, tijolo, tinta,
torneira, trincha, tubo de concreto, válvulas, verniz, vidro e afins.

Material para Manutenção
de Bens Móveis

Registra o valor das despesas com componentes, peças, acessórios e sobressalentes
para aplicação, manutenção e reposição de materiais destinados às atividades do
projeto e para uso em atividades experimentais, tais como: cabos, chaves, cilindros
para máquinas copiadoras, compressor para ar condicionado, esferas para máquina
datilográfica, mangueira para fogão margaridas e afins.

Material para Áudio, Vídeo
e Foto

Registra o valor das despesas com materiais de consumo de emprego direto em
filmagem e revelação, ampliações e reproduções de sons e imagens, tais como: aetze
especial para chapa de papel, álbuns para retratos, alto-falantes, antenas, artigos
para gravação em acetato, filmes virgens, fitas virgens de áudio e vídeo, lâmpadas
especiais, material para radiografia, microfilmagem e cinematografia, molduras, papel
para revelação de fotografias, pegadores, reveladores e afins.
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DESCRIÇÃO

Sementes, Mudas de
Plantas e Insumos

Registra o valor das despesas com qualquer tipo de semente destinada ao plantio e
mudas de plantas frutíferas ou ornamentais, assim como todos os insumos utilizados
para fertilização, tais como: adubos, argila, plantas ornamentais, borbulhas, bulbos,
enxertos, fertilizantes, mudas envasadas ou com raízes nuas, sementes, terra,
tubérculos, xaxim e afins.

Material Laboratorial

Registra o valor das despesas com todos os utensílios usados em atividades de
laboratório e experimentos, tais como: almofarizes, bastões, bico de gás, cálices,
corantes, filtros de papel, fixadoras, frascos, funis, garra metálica, lâminas de vidro para
microscópio, lâmpadas especiais, luvas de borracha, metais e metalóides para análise,
pinças, rolhas, vidraria, tais como: balão volumétrico, Becker, conta-gotas, Erlemeyer,
pipeta, proveta, termômetro, tubo de ensaio e afins.

Material Hospitalar

Registra o valor das despesas com os utensílios usados em atividades de laboratório
e experimentos, tais como: agulhas hipodérmicas, algodão, cânulas, cateteres,
compressa de gaze, drenos, esparadrapo, fios cirúrgicos, lâminas para bisturi, luvas,
seringas, termômetro clínico e afins.

Material Biológico

Registra o valor das despesas com amostras de itens de materiais biológicos utilizados
em estudos e pesquisas científicas, com a finalidade de construção de material didático
e atividades experimentais, tais como: meios de cultura, sêmen e afins.

Material para Utilização
em Gráfica

Registra o valor das despesas com todos os materiais de consumo de uso gráfico, tais
como: chapas de off-set, clichês, cola, espirais, fotolitos, logotipos, papel, solventes,
tinta, tipos e afins.

Ferramentas

Registra o valor das despesas com todos os tipos de ferramentas, tais como: alicate,
broca, caixa para ferramentas, canivete, chaves em geral, enxada, espátulas, ferro de
solda, foice, lâmina de serra, lima, machado, martelo, pá, picareta, ponteira, primo,
serrote, tesoura de podar, trena e afins.

Material Bibliográfico Não
Imobilizável

Registra o valor das despesas com material bibliográfico não destinado a bibliotecas,
tais como: jornais, revistas, periódicos em geral, e afins (podendo estar na forma de
CD-ROM).

Aquisição de Softwares de
Base

Registra o valor das despesas com aquisição de softwares de base (de prateleira) que
são aqueles incluídos na parte física do computador (hardware) que integram o custo
de aquisição desse no Ativo Imobilizado. Tais softwares representam também aqueles
adquiridos no mercado sem características fornecidas pelo adquirente, ou seja, sem as
especificações do comprador.

Bandeiras, Flâmulas e
Insígnias

Registra o valor das despesas com aquisição de bandeiras, flâmulas e insígnias para a
realização de feiras, oficinas, mostras e atividades afins nas escolas.

Medalhas e Troféus

Registra o valor das despesas com troféus e medalhas de baixo custo para as
atividades na escola, tais como gincanas, olimpíadas e afins.
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DESCRIÇÃO

Serviço de Costureira para
Confecção de Material
Educativo

Registra o valor da despesa com pequenos e eventuais serviços técnicos de costureira
na confecção de figurino para as atividades do projeto.

Serviço de Serralheria de
Apoio a Construção de
Material Didático

Registra o valor da despesa com pequenos e eventuais serviços técnicos de serralheiro
de reparo, conserto, revisão e adaptação de material, com a finalidade de apoiar a
construção de material didático, tais como caixas, instrumentos musicais, jogos,
maquetes, experimentos e afins.

Serviço de Carpintaria de
Apoio a Construção de
Material Didático

Registra o valor da despesa com pequenos e eventuais serviços técnicos de carpintaria
de reparo, conserto, revisão e adaptação de material, com a finalidade de apoiar a
construção de material didático, tais como caixas, instrumentos musicais, jogos,
maquetes, experimento e afins.

Serviço de Marceneiro de
Apoio a Construção de
Material Didático

Registra a despesa com pequenos e eventuais serviços técnicos de marceneiro
de reparo, conserto, revisão e adaptação de material, com a finalidade de apoiar a
construção de material didático ou atividades do projeto, tais como caixas, instrumentos
musicais, jogos, maquetes, experimento e afins.

DESCRIÇÃO

Assinaturas de Periódicos
e Anuidades

Registra o valor das despesas com assinaturas de jornais, revistas, recortes de
publicações, podendo estar na forma de cd-rom, boletins e outros, desde que não se
destinem a coleções ou bibliotecas.

Locação de Máquinas e
Equipamentos

Registra os valores das despesas com remuneração de serviços de aluguel de
máquinas e equipamentos, tais como: equipamentos de processamento de dados e
periféricos e afins.

Fornecimento de
Alimentação

Registra o valor das despesas com aquisição de refeições preparadas, inclusive
lanches e similares destinados aos alunos da educação básica quando o projeto
realizar atividades extraclasse, em contraturno ou nas férias escolares.

Serviços de Áudio, Vídeo
e Foto

Registra o valor das despesas com serviços de filmagens, gravações, revelações,
ampliações e reproduções de sons e imagens nos eventos realizados nas escolas ou
instituição de ensino superior.

Serviços Gráficos

Registra o valor das despesas com serviços de artes gráficas prestados por pessoa
jurídica, tais como: confecção de impressos em geral (xérox, fotocópias, livros, revistas),
encadernação de livros, revistas, impressão de banner, impressão de jornais, encartes,
folder e assemelhados, composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia,
litografia, fotolitografia, serigrafia e outras matrizes de impressão e afins.

Hospedagem

Registra a despesa com serviços de hospedagem e alimentação em viagens oficiais do
projeto, pagos diretamente a estabelecimento hoteleiro.

Exposições, Congressos e
Conferências

Registra a despesa com serviços de aluguel de toldos, stands, mesas, cadeiras
utilizados na instalação de seminários, exposições, feiras e afins realizados nas
escolas ou na instituição de educação superior.
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Inscrição em Eventos

Registra a despesa com serviço de taxa de inscrição em eventos.

Serviço de Editoração

Registra o valor das despesas com projeto gráfico, diagramação, obtenção de ISBN, e
produção gráfica para a impressão de livros, revistas e demais materiais utilizados para
socialização dos resultados do projeto.

Aquisição de Ingressos

Registra o valor da despesa com a compra de ingresso de teatro, museus, cinema,
concertos, feiras, exposições e afins.

Serviços de Cópias
e Reprodução de
Documentos

Registra o valor da despesa com serviços de cópias xerográficas e reprodução de
documentos para a realização das atividades do projeto.

Serviços Técnicos
Profissionais em
Tecnologia da Informação

Registra o valor das despesas com serviços de programador e design para construção
e manutenção de site do projeto.

Serviço de Confecção de
Camiseta

Registra o valor da despesa com serviço de confecção de camisetas de identificação
dos bolsistas nas escolas.

DIÁRIAS
ÍTEM DE DESPESA

DESCRIÇÃO

Diária a Bolsistas de
Iniciação à Docência

Registra a despesa com pagamento de diária no país ou no exterior aos bolsistas de
iniciação à docência participação em eventos.

Diária a Coordenadores e
Supervisores

Registra a despesa com o pagamento de diária no país ou no exterior a coordenadores
e supervisores bolsistas do projeto.

Diária a Convidados
Externos

Registra a despesa com o pagamento de diária no país a palestrantes externos que
participem de evento do Pibid realizado na IES.
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DESCRIÇÃO

Passagem para Bolsistas
de Iniciação à Docência

Registra a despesa com a aquisição de bilhete de passagem aérea, rodoviária,
marítima, lacustre, fluvial no país e taxa de embarque para deslocamento do bolsista
de iniciação à docência.

Passagem para
Coordenadores e
Supervisores

Registra a despesa com a aquisição de bilhete de passagem aérea, rodoviária, marítima,
lacustre, fluvial no país e taxa de embarque para deslocamento de coordenadores e
supervisores bolsistas do projeto.

Passagem para
Convidados Externos

Registra a despesa com a aquisição de bilhete de passagem aérea, rodoviária,
marítima, lacustre, fluvial no país e taxa de embarque para participação de palestrantes
externos em evento do Pibid realizado na IES.

Locação de Veículo

Registra a despesa com a locação de veículos para deslocamento dos participantes do
projeto para deslocamento diferente ao habitual.
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