
REGRAMENTO PARA O ENVIO DE PROCESSOS DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE – 

PROAP 2021 

1) A partir da data de publicação deste regramento, os pedidos de Auxílio Financeiro a Estudante 

devem, obrigatoriamente, incluir o Formulário disponível no SEI “ORÇ. FIN: Solicitação de 

Auxílio Financeiro a Estudante", além do ofício assinado pela coordenação do PPG e demais 

documentos pertinentes.  

2) Também é obrigatória na abertura do processo a inclusão de declaração de matrícula do 

aluno(a) no PPG, de forma a comprovar o vínculo do(a) mesmo(a) com a UFPR; 

3)  Tipo do Processo: Orçamento e Finanças: Auxílio Financeiro ao Estudante; 

Na especificação, colocar “Auxílio Financeiro a Estudante” e o valor solicitado. Exemplo: 

“AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE – R$ XXX,XX”. 

4) Em virtude da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), e até que haja normativa específica da 

UFPR, os formulários que possuem dados pessoais de alunos devem ser enviados com nível de 

acesso restrito. ATENÇÃO: O processo deve ser público, apenas o formulário e documentos 

que possuam dados pessoais é que devem estar restritos; 

5) Processos enviados sem atenderem as disposições serão devolvidos para adequação; 

6) Os processos deverão ser encaminhados à UCEO/PRPPG com antecedência de 20 a 60 dias. 

Processos encaminhados com antecedência maior que 60 dias só irão para pagamento no mês 

anterior ao do evento; 

7) Quando o auxílio for destinado a pagamento de taxa de inscrição, deve-se anexar documento 

que comprove o valor a ser pago e se esse valor muda de acordo com a data do pagamento (se 

há desconto por pagamento antecipado, por exemplo);  

8) No caso de auxílio para coletas em campo, é necessário incluir ofício do Professor(a) 

Orientador(a) justificando sua importância; 

9) No caso de participação em eventos, ainda que de forma remota, é necessário anexar aceite 

do trabalho e folder do evento; 

10) A conta bancária indicada deve estar em nome do(a) beneficiário. Não pode ser conta 

conjunta. É permitido conta poupança somente da Caixa Econômica Federal.  

11) Serão atendidas apenas solicitações para eventos até 31/12/2021. Solicitações de reembolso 

por eventos passados serão atendidas desde que tenham ocorrido em 2021. Solicitações 

referentes a anos anteriores e para 2022 não serão atendidas;  

12) No caso de solicitações para mais de um aluno(a), devem ser abertos processos individuais; 

13) Prestação de Contas: Os PPGs devem cobrar a prestação de contas dos estudantes 

beneficiados e guardá-las para o caso de requisições. Não é necessário encaminhar para a 

PRPPG. 


