
SEI 

Solicitar auxílio financeiro 



Nota 1: 

• Regras para solicitação de auxílio financeiro 
disponíveis em: 

 https://propp.ufms.br/legislacao-acerca-do-
uso-dos-recursos-e-formularios/ 



Nota 2: 

PORTARIA Nº 156, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014 - Regulamento do Proap/Capes 
Art. 7º Poderão ser custeadas despesas correntes nos elementos e atividades abaixo, discriminados 

conforme objetivos dispostos no Artigo 1º: 
II - Atividades a serem custeadas: 
a) manutenção de equipamentos; 
b) manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa; 
c) serviços e taxas relacionados à importação; 
d) participação em cursos e treinamentos em técnicas de laboratório e utilização de equipamentos; 
e) produção, revisão, tradução, editoração, confecção e publicação de conteúdos científico-acadêmicos e de 

divulgação das atividades desenvolvidas no âmbito dos PPGs; 
f) manutenção do acervo de periódicos, desde que não contemplados no Portal de Periódicos da CAPES; 
g) apoio à realização de eventos científico-acadêmicos no país; 
h) participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades e científico-acadêmicos no país e no 

exterior; 
i) participação de convidados externos em atividades científico-acadêmicas no país; 
j) participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades de intercambio e parcerias entre PPGs e 

instituições formalmente associados; 
k) participação de alunos em cursos ou disciplinas em outro PPG, desde que estejam relacionados às suas 

dissertações e teses; e 
l) aquisição e manutenção de tecnologias em informática e da informação caracterizadas como custeio, 

conforme disposto no artigo 6º. 

§ 1º As atividades descritas nas alíneas "h", "j" e "k" do inciso II deste artigo referem-se 
exclusivamente aos professores vinculados aos PPGs, alunos matriculados nos PPGs e pesquisadores em 
estágio pós-doutoral. 



Nota 3: 

Finalidade Documentação mínima exigida 

• Participar de evento • Requerimento com ciente da Direção, aceite, primeira página do 
artigo e página do evento com cronograma e valor da taxa de inscrição 
• Prestação de contas: certificados de participação e apresentação de 
artigo, bilhetes/tickets/checkin online (passagem) e relatório de 
viagem. Para diárias de estudantes: comprovantes de gastos e 
detalhamento de uso do recurso (consultar Passo a passo SEI - Prestar 
contas de auxílio financeiro) 

• Publicar artigo • Requerimento com ciente da Direção, aceite, primeira página do 
artigo e página do evento com valor da taxa de publicação 
• Prestação de contas: Nota fiscal ou extrato de cartão e artigo 
publicado 

• Tradução de artigo / 
revisão 

• Requerimento com ciente da Direção, 3 orçamentos com CNPJ e 
artigo completo 
• Prestação de contas: Nota fiscal ou comprovante de pagamento com 
identificação de CNPJ e nome do solicitante e artigo traduzido/revisado 

• Manutenção de 
equipamentos 

• Requerimento com ciente da Direção e 3 orçamentos com CNPJ; 
• Justificativa para solicitar via Proap (ex.: tem ata de registro mas não 
tem especificamente o serviço necessário) 



Iniciar um novo processo do tipo “Finanças: Pagamento de Bolsas e Auxílios”. 



1. No campo “especificação”: Digitar “Auxílio financeiro a pesquisador/estudante - Finalidade”; 
2. No campo “Interessados”: Buscar na lupa o nome do pesquisador/aluno (consultar Passo a passo SEI - Geral - Modelos fav - Inc interes 

aluno - blc int - acomp esp - sobrest); 
3. Nível de Acesso: Público; 
4. Clicar no botão “Salvar”. 

 
A lista de finalidades permitidas está disponível no Art. 7º, inciso II do Regulamento do Proap. 



Na tela seguinte, incluir um novo documento (CI Comunicação Interna). 



1. No campo “Número”: Digitar o número e opcionalmente uma breve descrição; 
2. No campo “Descrição”: Digitar “Auxílio financeiro a pesquisador (ou estudante, conforme o caso) - Unidade - Curso - Nome do 

interessado - Evento”; 
3. Selecionar o nível de acesso: Público; 
4. Clicar no botão “Confirmar Dados”. 



Clicar no botão “Editar Conteúdo”. 



Adequar o texto da CI e clicar no botão “Salvar”. 



O documento CI deverá conter minimamente os dados abaixo (com exemplos): 

CI nº 16/2017 - PPGDOUTORADOCOMPUT/POS/FACOM 
Campo Grande, MS, 17 de agosto de 2017. 
Da: Coordenação de Curso do Doutorado em Ciência da Computação 
Para: Digac/Propp 
Via: Direção da Facom 
Assunto: Auxílio financeiro a pesquisador - Facom - D. Ciecomp - Celso 

Gonçalves Camilo Junior - CBSoft 2017 
Obs.: Aval da direção expresso por meio de assinatura conjunta na CI (para o 

SCDP - PCDP nº 001495/17) 
  
Senhor(a) Chefe: 
  
Solicitamos Auxílio Financeiro a Pesquisador para aluno do curso indicado 

abaixo, a ser descontado do recurso Proap, conforme art. 7º do 
Regulamento do Proap.  O aluno está ciente das regras de prestação de 
contas. Seguem anexos os comprovantes que fundamentam a 
solicitação. 

  
Dados pessoais: 
Nome: Celso Gonçalves Camilo Junior 
Siape: 1546453 
CPF: 899.548.581-72 
  
Dados bancários: 
001 - Banco do Brasil 
Ag: 1269-6 
CC: 5520-4 
  
Dados do evento: 
CBSoft 2017 

Período: 18 a 22 de setembro de 2017 
Local: Fortaleza/CE, Brasil 
Link para o site: http://www.lia.ufc.br/~cbsoft2017/inscricao/ 
  
Auxílio Financeiro a Pesquisador: 
Inscrição em evento nacional: R$795,00 
Inscrição em workshop: R$250,00 
Total: R$1.045,00 
Acrescido das despesas da PCDP nº 001495/17 
  
Atenciosamente, 
  
Marcelo Henriques de Carvalho 
Coordenador de Curso 
  
Henrique Mongelli 
Diretor da Faculdade 
(Para atestar ciência) 

 



1. Solicitar assinatura do Coordenador de Curso; 
2. Solicitar assinatura do Diretor da Unidade (consultar Passo a passo SEI - Geral - Assinatura de diretor da unidade). 



Incluir os documentos externos (ou outros, conforme necessário): 
1. Aceite de artigo; 

2. Artigo Científico primeira página; 
3. Cronograma; 

4. Página do evento com valores de inscrição. 



1. Selecionar o tipo de documento e especificar a data do documento; 
2. Especificar o formato e o tipo de conferência (caso não seja nato digital); 

3. Especificar o nível de acesso como PÚBLICO; 
4. Anexar o arquivo e clicar no botão “Confirmar Dados”. 



Após assinatura da CI pelo coordenador de curso, enviar o processo para a Digac/CPG/Propp. 
Clicar no botão “Enviar Processo”. 



1. No campo “Unidades”: Digac/CPG/Propp; 
2. Selecionar a opção “Enviar e-mail de notificação”; 

3. Clicar no botão “Enviar”. 



Para todo processo de auxílio financeiro, criar um “Acompanhamento Especial”. Isso facilitará a posterior “Prestação de contas”. 
Consultar o Passo a passo SEI - Geral. 



Após lançamentos, atualizar a planilha de gastos do Proap do curso. 
Tal planilha é disponibilizada pela Digac/Propp. 



Os valores por rubrica são definidos quando os recursos do Proap são destinados aos cursos, geralmente, no início de cada ano. 



Os valores por rubrica são definidos quando os recursos do Proap são destinados aos cursos, geralmente, no início de cada ano. 



FIM 

 


