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Instrução Normativa 02/2017 – PRPPG | UOF 

Altera a IN 01/2017- PRPPG | UOF, referente a solicitação de auxílio financeiro a estudantes para 

participação em eventos e pesquisa de campo, previstos no Regulamento do Programa de Apoio à Pós-

Graduação – PROAP, segundo a portaria nº 156 de 28 de novembro de 2014 do Ministério da Educação. 

 

 A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

do Paraná emite a presente Instrução para normatizar a solicitação de auxílio 

financeiro a estudantes, a alunos devidamente matriculados nos Programas de 

Pós-Graduação e registrados no SIGA. Os apoios somente serão aportados: 

1. As solicitações de auxílio financeiro a estudantes deverão ser 

encaminhadas pelas secretarias das Pós-Graduações via abertura de 

processo no SEI (Sistema Eletrônico de Informação), na opção: 

“Orçamento e Finanças – auxílio financeiro ao estudante” e na 

especificação utilizar o mesmo título “Orçamento e Finanças – auxílio 

financeiro ao estudante”. 

2. Deverão ser anexados ao processo os seguintes documentos: ofício de 

solicitação assinado pelo coordenador do programa, folder e 

cronograma do evento, carta de aceite e o formulário de solicitação de 

auxílio financeiro a estudantes (disponível no site da prppg). Quando se 

tratar de pesquisa de campo será também necessário anexar ofício do 

orientador do aluno. 

3. O valor total do auxílio será creditado diretamente na conta corrente do 

estudante em um único depósito.  

 Nota: o valor máximo a ser aprovado por aluno é de até R$ 1.000,00 

(hum mil reais), a ser definido pela coordenação do programa de pós-

graduação. 

4. Para prestação de contas deverão ser entregues os seguintes 

documentos pelo estudante: relatório de viagem (modelo SEI), 

certificado/declaração de participação e recibo do auxílio concedido. 



Estes documentos deverão estar arquivados na secretaria do programa 

de pós-graduação para eventuais conferências. 

5. A solicitação deverá ser feita 30 dias antes da realização do evento. 

6. Casos excepcionais serão analisados por esta Pró-Reitoria. 

7. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua divulgação.  

 

Curitiba, 31/07/2017. 


