Brasília, 10 de Dezembro de 2012

Edição 97

Capes atende solicitação da ABRUEM

Por

Prazo para prestação de contas da PROAP foi prorrogado

meio de uma audiência com a
Diretoria de Programas e Bolsas da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes), foi prorrogado o prazo para prestação de
contas do convênio Capes/PROAP. O pedido foi
feito pela Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM)
em novembro.
Com a decisão, será necessário o
preenchimento do termo aditivo para a
prorrogação de vigência do convênio. Os
documentos e a ficha (enviados pela ABRUEM por
email) devem ser preenchidos e enviados para a
Coordenação de Gestão da Demanda Social (CDS)
até
o
dia
10
de
dezembro.
Em virtude do parecer, o saldo
remanescente de recursos poderá ser utilizado até
o dia 29 de abril de 2013. Após essa data será
realizado o repasse da verba referente ao ano de
2013. Em caso de uso total dos recursos antes da
data prorrogada, a instituição apoiada pelo
Programa poderá solicitar o adiantamento dos
repasses programados para o ano.
Em
comunicado, o PROAP ressalta que todos os
recursos deverão ser executados até o dia
31/12/13, quando expirará a vigência do novo
convênio.
A seguir, segue a relação com os
documentos exigidos pela Legislação Pertinente:
 Certidão Conjunta (Secretaria da Receita Federal
SRF; ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional
PGFN, do Ministério da Fazenda; Regularidade
perante o PIS/PASEP).
 Certidões de regularidade fornecidas pelos

órgãos estaduais e municipais correspondentes à
SRF e PGFN;
 Comprovantes de inexistência de débito junto ao
Instituto Nacional de Seguro Social  INSS,
referentes aos três meses anteriores, ou Certidão
Negativa de Débitos  CND atualizada, e, se for o
caso, também a regularidade quanto ao
pagamento das parcelas mensais relativas aos
débitos renegociados;
 Certificado de Regularidade do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço  FGTS, fornecido
pela Caixa Econômica Federal, nos termos da Lei
nº 8.036, de 11 de maio de 1990;
 Declaração expressa do proponente, sob as penas
do art. 299 do Código Penal, de que não se
encontra em mora e nem em débito junto a
qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública Federal Direta e Indireta (inciso VII, do
art.
2º,
da
IN
o/STN/01/97);
 Não estar inscrito como inadimplente no Sistema
Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal SIAFI;
 Consulta da regularidade no Cadastro
Informativo de Créditos Não Quitados – CADIN
(art. 7º, Lei nº 10.522, de 19/07/2002).
Cronograma preliminar do 52º Fórum Nacional
de Reitores
A pedido do reitor da Universidade
Estadual do Maranhão (UEMA), José Augusto
Silva Oliveira, divulgamos a versão preliminar da
programação do próximo evento promovido pela

UEMA em conjunto com a ABRUEM. O 52º Fórum Nacional de Reitores acontece em São Luiz do
Maranhão entre os dias 17 e 20 de abril.
Em virtude dessa versão da programação estar ainda em construção, tanto a ABRUEM, quanto a
UEMA estão abertos para receberem sugestões, principalmente de nomes para palestrantes. Esse
assunto será tratado na próxima reunião da ABRUEM no dia 12 de dezembro, às 09 horas, em Brasília.
Portanto, as sugestões devem ser enviadas até o dia 11 de dezembro, através dos emails da ABRUEM:
abruem@abruem.org.br
ou
abruem@gmail.com.
Segue
a
programação
preliminar.
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