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A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por intermédio da Pró-Reitoria para Assuntos 
de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESQ), torna público o primeiro aditivo ao Edital de 
Apoio à Manutenção de Equipamentos (Pró-Manutenção), inserindo os itens 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.3 e 4.2 conforme redação abaixo: 
 
3 Recursos: 
3.4 Serão financiadas dentro dos recursos do  o rçamento  p rópr io  da UFPE, propostas no 
valor global de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em rubricas de custeio, para manutenção 
de equipamentos e aquisição de bens de consumo utilizados em Instalações ou Laboratórios 
Multiusuários da UFPE, com vistas ao bom andamento das atividades de pesquisa realizadas 
nesses locais; 
 
 3.4.1 Os recursos aprovados serão concedidos de acordo com a resolução 010/2014 do 
CCEPE/UFPE e gerenciados pelo proponente, por meio de assinatura de Termo de Concessão 
de Auxílio Financeiro a Pesquisador (Anexo I da Resolução Nº 10/2014 – CCEPE/UFPE). 
 

3.4.2 A aplicação de recurso deverá respeitar as normas do “Manual de instruções para 
Concessão e Prestação de Contas referentes ao Auxílio Financeiro a Pesquisador”, 
regulamentado pela Portaria Normativa nº 08, de 13 de agosto de 2014. 
 
 3.4.3 O período para utilização / vigência do auxílio financeiro ao pesquisador será de 12 
(doze) meses contados a partir do recebimento do recurso; 
 
4 Itens financiáveis: 
4.1 Despesas com serviços de manutenção de equipamentos essenciais e específicos à 

pesquisa. O s  e q u i p a m e n t o s  devem estar diretamente relacionados ao objetivo e às linhas 

de pesquisa dos Programas de Pós-Graduação da UFPE. Só podem ser realizados serviços 

em equipamentos tombados pela UFPE. 

4.2 Material de consumo para realização da pesquisa, conforme projeto apresentado no Termo 
de Concessão de Auxílio Financeiro a Pesquisador (Anexo I da Resolução Nº 10/2014 – 
CCEPE/UFPE),. 
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