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Despesas Aprovadas 06/04/2021

Natureza 

Despesa
Descrição da despesa Itens aprovados pela CAPES

33901414 Diárias Nacionais. Diárias Nacionais.

33901416 Diárias Internacionais
Diárias Internacionais.

33901899 Auxílio Financeiro a Estudantes O pagamento de auxílio destina-se para alimentação, locomoção e hospedagem para participação em eventos, 

congressos e trabalhos de campo.

33902001 Auxílio Financeiro a Pesquisador Pagamento de auxílios diários (R$ 320,00) a Docentes da Unicamp e Docentes convidados para participação em 

atividades científico-acadêmicos no país e no exterior. 

33903006 Alimentos para Animais Dieta especial para animais, chá, café especial e refrigerantes para experimentos, ração e outras dietas para 

animais.

33903016 Material de Escritório, Papelaria e Impressos.

Aquisição de pastas diversas, envelopes diversos, papéis diversos e A3, caderno de protocolo para 

correspondência, agendas, lapiseiras, lápis, fitas adesivas, carimbos, grafites, adesivos em geral, marcadores de 

páginas, canetas, borrachas, cadernos, grampos, recados auto adesivos, organizadores em geral, etiquetas, sacos 

plásticos, tinta para carimbo, suportes em geral, apagador para quadro branco, refis para marcador de quadro 

branco, refis para marcador de quadro branco e marcador para quadro branco para uso nas disciplinas dos 

Programas de Pós-Graduação e demais materiais de escritório (todos esses itens são materiais de consumo).

33903016 Suprimentos de Informática. Aquisição de cartuchos de tinta e toner para impressoras, pen drive, envelopes para CD e DVD e demais itens 

(todos esses itens são materiais de consumo).

33903018 Medicamentos para uso Veterinário. Aquisição de anestésicos, medicamentos, antibióticos e anti-inflamatório de uso veterinário e demais itens de uso 

veterinário.

33903025 Peças de Reposição e Acessórios de Informática.

As aquisições serão para a manutenção e reposição de adaptadores, mouses, fontes, placas, pentes de memória, 

discos rígidos, processadores, cabos e demais itens, trata-se de reposição de itens idênticos aos já utilizados. No 

caso das placas e pentes de memória é para manutenção e reposição de itens já existentes, 

apresentador/passador de slides, informamos que o item apresentador/passador de slides se trata de material de 

consumo conforme e-mail anexado na aba Plano de Trabalho/Anexos/Inluir/Listar anexos execução. (materiais 

classificados como consumo)
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33903025 Materiais, Peças e Acessórios para Manutenção
Estes materiais se trata de reposição de itens idênticos aos já utilizados, aquisição de baterias, pilhas 

recarregáveis, filtros, lâmpadas tipo UHP para projetor de multimídia, grades de cobre utilizadas em microscópios 

eletrônicos (material de consumo), filtros em geral e etc.

33903035 Materiais para Laboratórios

Aquisição de produtos químicos, eletrodos, tubos diversos, filtros diversos, cassete, lâminas diversas, navalhas 

diversas, álcool, xeloda, ácidos diversos, reagentes diversos, soros, formol, heparina, vidraria diversas, ácidos 

diversos, parafinas, ferrule, liner, lancetas, eletrodos diversos, eppendorf, kit detecção, kit dosagem, solventes, 

gases diversos, tiras reagentes, caixas laboratoriais, termômetros, septo, caseína, o-ring, pipetador monocal com 

botão regulador, pipetador automático, enzimas, aminoácidos, reagentes anticorpos em geral, paraplast, 

desinfetante à base de amônia quaternária, detergente para vidraria, extensômetros elétricos para concreto, 

extensômetros elétricos para o aço, ferro de solda para extensômetros para os programas da Faculdade de 

Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo. E a inclusão também de pipeta pasteur, ponteiras descartáveis e bolsa 

térmica e demais itens para laboratórios.

33903036 Medicamentos e Insumos Farmacêuticos. Aquisição de anestésicos, heparina, toxina botulínica e outros medicamentos e insumos farmacêuticos para uso 

humano.

33903036 Material Médico, Hospitalar e Odontológico.

Aquisição de anestésicos diversos, anestésico quetamina e xilasina, lidocaína, ionômeros, resinas, seringas, 

agulhas em geral, cimentos para odontologia, luvas, máscaras, sais em geral, coletores de sangue, eletrodos, fios 

de sutura, fios em geral, hastes, cateteres diversos, fixador, toucas, mascaras, luvas, escovas dentais, filmes 

radiográficos, pinças, testes de autoclave, brocas, condensadores, afastadores, exploradores, glaze para 

odontologia, limas, mandril, elastômero, papel grau cirúrgico, guta percha, receptores em geral, porta agulha, 

primer, liga amalgama, ceras odontológicas, canulas, eletrodos descartáveis double face, ponta de papel 

absorvente, inclusão de lenços de etanol para limpeza de receptores digitais utilizados para fazer radiografia e 

demais itens.
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33903099 Material de Consumo.

Será adquirido maravalhas,adubos, pilhas, carregadores de pilhas, lâmpadas, gases diversos, madeiras, tijolos, 

conexões, areia, cimento e pedra para canteiros e cultivos experimentais da FEC, barras olímpicas, anilhas e 

testes psicológicos, urnas mortuárias (alocação de ossos exumados), marcadores, formulários de pesquisa, 

materiais de biomecânica e eletromiografia (todos este itens são materiais de consumo), materiais esportivos para 

pesquisa, tinta offset, solvente de tinta ecológico, álcool etílico, cola PVA branca, cloreto férrico anidro, fardo de 

estopa branca, sulfite, cartuchos de impressora, pilhas alcalinas tamanhos AA e AAA; pilhas recarregáveis 

tamanhos AA e AAA; baterias alcalinas 9v; baterias recarregáveis 9v; baterias de tamanhos diversos, tais como: 

CR206, LR44, CR2032, etc.; carregador de pilhas (AA a AAA) e baterias (9v); tubos e conexões de pvc, mangueiras 

e adaptadores de diversos tamanhos; cola para tubos e conexões de pvc; Itens de reposição: serras para arco de 

serra, lixas, lixas e acessórios para maquita, chaves simples, brocas, discos de corte, reposição de serras, etc.; 

lubrificante W; materiais elétricos, fios, lâmpadas, adaptadores, etc.; componentes eletrônicos, resistores, 

capacitores ci ́s, etc.; componentes e acessórios de informática, memórias, HD, placas de aquisição, placa de 

vídeo, pasta térmica, etc.; sugador de solda; óleo para motores; fita adesiva diversas; fita isolante; fita Crepe; fita 

dupla face; materiais de construção diversos, cal, cimento, areia, pedra, pedrisco, tintas, solventes, etc.; materiais 

de escritório, diversos; tintas e tonner para impressoras; vidraria e demais acessórios para laboratório. Esses 

itens voltados para construção são para experimentos da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo 

e esclarecemos que os itens são classificados como material de consumo. E a inclusão de demais itens 

classificados como consumo.

33903301 Passagens Nacionais. Passagens nacionais.

33903302 Passagens Internacionais. Passagens para o exterior.

33903303 Locação de Transportes Locação de Transportes.

33903602 Diárias a Colaboradores Eventuais. Diárias a Colaboradores Eventuais - Valor: R$ 177,00

33903917
Manutenção e Conservação de Máquinas e 

Equipamentos.

Limpeza, higienização e manutenção de ar condicionado dos laboratórios, manutenção de bomba de alto vácuo 

para liofilizador, manutenção de centrífuga, espectrômetros, purificadores, freezeres dos laboratórios, 

microscópios, manutenção do projetor de multimídia utilizados para pesquisas, manutenção do analisador de 

gases Oxycon, manutenção do equipamento de análise laboratorial, agitador, equipamento de centrifugação, 

estufa para esterilização, analisador de gases, computadores, notebooks e impressoras, Manutenção de 

Analisador de Carbono, Manutenção de Espectrômetro de Absorção Atômica, Manutenção de laptop, manutenção 

de Máquina de Ensaios WPM, manutenção de Máquina de Ensaios Soiltest e demais equipamentos dos 

laboratórios dos PPGs. Esclarecemos que os equipamentos foram adquiridos e patrimoniados no sistema da 

Unicamp e que somente executaremos os serviços de manutenção.
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33903951 Serviços de Análises e Pesquisas Científicas.

Faremos análises de fibras em produtos alimentícios e análises de fisico-quimicas e instrumentais, esses projetos 

são importantes para o desenvolvimento dos pós-graduandos da FEA. Análises de radiografias de pulso para 

estimativa da idade esquelética pelo método Fels será desenvolvido pela FEF, cujo objetivo é estimar a maturação 

esquelética e estado de crescimento em jovens. análise e agrupamento estatístico (clusterização) de amostra de 

edificações construídas que será desenvolvido pelos Programas da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 

Urbanismo no campus da UNICAMP. E a inclusão de demais análises para as pesquisas dos PPGs.

33903963 Serviços Gráficos e Editoriais

Confecção e diagramação de revistas, revistas eletrônicas, editoração e publicação de livros e livretos com 

conteúdos científico-acadêmicos e das atividades dos Programas, serviços de confecção de banner, fôlder, 

panfletos e blocos de anotação para os eventos realizados pelos programas e demais itens. Informamos que as 

revistas, livros e livretos não fazem parte do acervo da CAPES.

33903999 Taxas de Inscrição.
Pagamento de taxa de inscrição. Em decorrência da pandemia taxa de inscrição para os eventos on-line.

33903999 Publicação de e-book

Será publicado 01 livro, trata-se de um livro eletrônico cujo conteúdo consiste em trabalhos apresentados nas 

jornadas discentes - V Jornada de Estudos Cinema e Fotografia, serviços de diagramação, revisão e confecção da 

capa. O livro será disponibilizado na página no Instituto de Artes com livre acesso, inclusão de publicação de e-

books para todos os Programas de Pós-Graduação da Unicamp. Esclarecemos que os e-books não estão 

disponíveis no Portal de Periódicos da CAPES.

33903999 Tradução e Revisão de Textos e Trabalhos.  Os serviços de tradução e revisão são destinados aos textos científicos, trabalhos e artigos de pesquisa para 

publicação. Tradução da página web dos PPGs cujo objetivo é a internacionalização dos Programas.

33903999 Publicação de Artigos Científicos. Pagamento de Publicação de artigos científicos e de taxa de submissão de artigos científicos para todos os 

Programas de Pós-Graduação da Unicamp.

33903999 Serviço de instalação de equipamentos
 Instalação de equipamentos de ar condicionado e serviço de instalação para a Tupia Gravadora CNC modelo 

SCRIBA. Esclarecemos que os equipamentos foram adquiridos e patrimoniados no sistema da Unicamp e que 

somente executaremos os serviços de instalação.
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