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ORIENTAÇÕES GERAIS PARA REEMBOLSO  
PASSAGEM AÉREA & TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO  

TRADUÇÃO & REVISÃO TEXTUAL 
 
PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA 
 
1. Após autorização da comissão CAPES PROEX EGC, buscar sempre as melhores 

opções de voos (menor tempo) e economia financeira; 
 

2. Apresentar no mínimo três opções de preços; 
 

3. Realizar o pagamento à vista no cartão de crédito; 
 

4. Passagem aérea nacional –  
a. priorizar bilhetes sem despacho de mala no porão, exceto se necessário 

mediante justificativa na abertura do processo; 
b. pode realizar a reserva do assento, exceto em poltronas especiais 

(econômica premium/saída de emergência). 
 

5. Passagem aérea internacional -  
a. bilhetes com despacho de uma mala no porão; 
b. pode realizar a reserva do assento, exceto em poltronas especiais 

(econômica premium/saída de emergência). 
 

 
PARA REEMBOLSO DA PASSAGEM AÉREA 
 
6. Apresentar comprovante de todos os cartões de embarque, pode ser print da tela do 
APP da companhia aérea. Se possível o cartão de embarque impresso pela companhia 
aérea;  
 
7. Apresentar comprovante de pagamento da passagem aérea no cartão de crédito do 
solicitante;  
 
8. Encaminhar essa documentação, informando o número da Solicitação Digital, via e-
mail: capesegc.ctc@contato.ufsc.br  
 
9. Reembolso para os docentes ocorrerá antes da viagem e, para os discentes após o 
retorno da viagem com a apresentação dos demais documentos. 
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AGÊNCIA DE VIAGENS SUGERIDA 

R2T TRAVEL  - http://r2ttravel.com.br/  
 
Contato com Thiago Turatti ou Rodrigo Buch (sócios)  
Telefone: (48) 3304 5125 ou (48) 98427-7979 
E-mail: thiago@r2ttravel.com.br 
 
Ao fazer contato, mencionar que é do PPGEGC UFSC. 
 
PARA REEMBOLSO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
1. Imprimir do website do evento/curso o valor da inscrição; 
 
2. Apresentar o comprovante de pagamento realizado: 

a. se pelo cartão de crédito: a cópia do extrato do cartão de crédito;  
i. se for pagamento em moeda estrangeira será reembolsado 

também o IOF. 
b. se por depósito nacional e/ou envio de dinheiro ao exterior: o 

comprovante de pagamento; 
 
3. Apresentar a confirmação da inscrição; 
 
4. Encaminhar essa documentação, informando o número da Solicitação Digital, via e-
mail: capesegc.ctc@contato.ufsc.br  
 
5. Reembolso para os docentes ocorrerá antes da viagem e, para os discentes após o 
retorno da viagem com a apresentação dos demais documentos. 
 
PARA REEMBOLSO DE TRADUÇÃO & REVISÃO 

 
1. Após autorização, apresentar NF    
 

Roberto Carlos Dos Santos Pacheco CAPES/PROEX 489/2019 
CPF 439.543.830-04 
 
Centro Tecnológico (CTC) – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima 
CEP: 88040-900 – Trindade – Florianópolis – Santa Catarina – Brasil 

 
a. No campo descrição deverá apresentar quantidade de laudas e o(s) 

nome(s) do(s) artigo(s) científico(s) 
 
2. Serão reembolsados para: 

a. Tradução: R$ 50,00 por lauda; 
b. Revisão: R$ 30,00 por lauda 
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3. Reembolso tanto para docentes quanto para discentes quando do aceite do artigo 
científico no evento e/ou para publicação em revista científica. 
 
4. Encaminhar o artigo em português + artigo traduzido + NF informando o número da 
Solicitação Digital, via e-mail: capesegc.ctc@contato.ufsc.br  
 
Algumas empresas/tradutores sugeridas pelos docentes 
 
Duo Translations 
E-mail: contato@duotranslations.com 
Whatsapp: (48) 3065 8999 [apenas mensagens] 
Site: www.duotranslations.com 
 
 
Win-Win Traduções e Crowdfunding 
Website: https://win-win.net.br 
Telefone: (17) 98136-2616 
Contato: Reginaldo Francisco 
 
Algumas empresas/revisores sugeridas pelos docentes 
 
Sandra Regina Martins 
E-mail: sandra.revisao@gmail.com  
Telefone: (48) 99915-5275 
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