ANEXO II
Edital 34/2020/PROEX , de 09 de outubro de 2020
PROFIEX/PROBEX

Classificação das Despesas e Itens Financiáveis do PROFIEX
Quadro 1. MATERIAL DE CONSUMO
(consultar previamente disponibilidade no almoxarifado da UNILA)

ITENS DE DESPESA

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
(atividades experimentais/laboratoriais )

DESCRIÇÃO

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 cárter, 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 fréon, hélio, hidrogênio, liquefeito
de petróleo, nitrogênio, oxigênio e afins.

MATERIAL QUÍMICO
( atividades experimentais/laboratoriais )

Registra a despesa com todos os elementos ou compostos
químicos destinados às 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.

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,
brinquedos educativos, cordas, esteiras, luvas, materiais
pedagógicos, raquetes, redes para prática de esportes,
material pedagógico e educativo para musicalização e afins.
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MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE
DADOS

MATERIAL DE
ACONDICIONAMENTO E
EMBALAGEM

Registra o valor das despesas com os materiais utilizados
diretamente os trabalhos administrativos, nos escritórios
públicos, nos centros de estudos e pesquisas, nas escolas, nas
universidades etc, tais como: 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 autoadesivas, 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. Tinta
spray, tinta látex acrílica, tinta esmalte sintético, bandejas
plástica para pintura, prolongador para rolo de 3 metros
(cabo extensor), trinchas, rolo de espuma para pintura com
cabo, corantes para tintas base água, lona plástica, fio de
nylon, arame, fita banana, spray fixador fosco, carvão, argila,
telas para pintura, tintas para rosto, papel kraft, papel vegetal,
papel para desenho, lixas, goivas, giz pastel oleoso, giz pastel
seco e demais materiais artísticos.

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

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, linha, papelão e afins.
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MATERIAL ELÉTRICO E
ELETRÔNICO
(Para uso em experimentos/laboratório)

UNIFORMES, TECIDOS E
AVIAMENTOS

MATERIAL DE LIMPEZA E
PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
(Para uso em experimentos/laboratório)

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE
BENS IMÓVEIS

MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E
FOTO

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.

Registra o valor das despesas com uniformes ou qualquer
tecido ou materiais de consumo empregados direta ou
indiretamente na confecção de roupas, tais como: camiseta,
jaleco, avental, artigos de costura, tecidos em geral, zíperes e
afins.

Registra o valor das despesas com materiais destinados ao uso
em experimentos, tais como: álcool etílico, anticorrosivo,
capacho, desodorizante, detergente, inseticida, mangueira,
naftalina, removedor, soda cáustica e afins.

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, arames liso e farpado, areia, basculante,
boia, brita, brocha, cabo metálico, cal, cano, cerâmica,
cimento, cola, condutores de fios, conexões, curvas, ferro,
gaxetas, grades, impermeabilizantes, isolantes acústicos e
térmicos, joelhos, lixas, madeira, marcos de concreto, massa
corrida, niple, parafusos, pigmentos, pregos, rolos solventes,
sifão, tampão de ferro, tela de estuque, telha, tijolo, torneira,
trincha, tubo de concreto, válvulas, verniz, vidro e afins.

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.

ANEXO II - Edital 34/2020/PROEX , de 09 de outubro de 2020 - PROFIEX/PROBEX

3 de 6

SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E
INSUMOS

Registra o valor das despesas com qualquer tipo de semente
destinada ao plantio e mudas de plantas frutíferas, 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

FERRAMENTAS

MATERIAL DE PROTEÇÃO E
SEGURANÇA

MEDALHAS E TROFÉUS

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, máscaras, seringas, termômetro clínico e afins.

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.

Registra o valor das despesas com materiais de consumo
utilizados diretamente na proteção de pessoas: luvas,
máscaras, óculos de proteção e afins.

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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Quadro 2. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITENS DE DESPESA

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E
FOTO

SERVIÇOS GRÁFICOS

INSCRIÇÃO EM EVENTOS

DESCRIÇÃO

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.

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, incluindo a locação de DVD.

Registra o valor das despesas com serviços de artes gráficas
prestados por pessoa jurídica, tais como: 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.

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

(No País ou no exterior)

SERVIÇO DE EDITORAÇÃO

SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

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.

Registra o valor das despesas com serviços prestados por
empresas especializadas nas seguintes áreas, tais como:
serviços de programador e design p
 ara construção e
manutenção de site do projeto.

ANEXO II - Edital 34/2020/PROEX , de 09 de outubro de 2020 - PROFIEX/PROBEX

5 de 6

Quadro 3. DIÁRIAS

ITENS DE DESPESA

DESCRIÇÃO

DIÁRIA PARA DISCENTES BOLSISTAS
E VOLUNTÁRIOS (com plano de
trabalho)

Registra a despesa com pagamento de diária no país ou no
exterior aos bolsistas ativos no projeto e ações vinculadas.

DIÁRIA PARA COORDENADORES

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

DIÁRIA PARA CONVIDADOS
EXTERNOS

Registra a despesa com o pagamento de diária no país a
convidados externos que apresentem em evento vinculado ao
projeto realizado na IES.

Quadro 4. PASSAGENS

ITENS DE DESPESA

PASSAGEM PARA DISCENTES
BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS
(com plano de trabalho)

DESCRIÇÃO

Registra a despesa com a aquisição de bilhete de passagem aérea
e rodoviária e taxa de embarque para deslocamento do bolsista
de extensão

PASSAGEM PARA
COORDENADORES

Registra a despesa com a aquisição de bilhete de passagem aérea
e rodoviária e taxa de embarque para deslocamento de
coordenadores do projeto.

PASSAGEM PARA CONVIDADOS
EXTERNOS

Registra a despesa com a aquisição de bilhete de passagem aérea,
rodoviária no país e taxa de embarque para participação de
convidados externos que apresentem em evento vinculado ao
projeto realizado na IES.
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