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Início 
Acessar o link da inscrição   

Preencher o formulário online   

Anexar os documentos comprobatórios e enviar a inscrição 

ESTUDANTE 
Etapa - Inscrição 

NUAPE 
Análise da inscrição A inscrição e os documentos comprobatórios obedecem aos 

critérios estabelecidos no Edital? 

 

NÃO 

 

Notificar o/a estudante por e-mail o motivo do 
indeferimento 

Pode entrar com recurso ou reler o Edital e tentar nova inscrição ESTUDANTE 

No caso de deferimento: 
1. Abrir o processo no SEI “Assistência Estudantil: Auxílio para participação de Discente em Eventos” 
2. Gerar pdf do e-mail com a inscrição do/a estudante e anexá-lo ao processo no SEI; 
3. Anexar ao processo no SEI os documentos comprobatórios enviados pelos estudantes no ato da inscrição; 
4. Gerar o histórico do/a estudante e anexá-lo ao processo no SEI; 
5. Gerar o despacho de deferimento da inscrição; 
6. Enviar o processo à ASSAE. 

SIM  
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A comprovação de participação no evento 
obedece aos critérios estabelecidos no Edital? 

 
 

DEOFI 
Operacional 

1. Gerar o formulário nota de empenho 
2. Gerar o formulário de informações sobre o pagamento 

 

 

                  
                  
                  
        

 

 
ASSAE 

(Orçamento) 
 Solicitar a descentralização do recurso no SEI à PROPLAD 

 NUAPE   
Com a chegada do recurso no campus: 
1 . Gerar requisição de pagamento no Siorg 
2. Solicitar pagamento via ofício e enviar processo ao DEOFI 

 
ESTUDANTE 

Comprovação de 
participação no evento 

 
Preencher o formulário de comprovação de 
participação 

 

NUAPE 
Análise da 

comprovação de 
participação no evento  
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Se identificado inconsistência(s) 
 
NUAPE: Notificar o(a) estudante por e-mail sobre a(s) 
inconsistência(s) 

Estudante: Deve prestar os esclarecimentos (em até dois 
dias úteis a partir do recebimento do resultado) e, quando 
for o caso, apresentar a documentação corretamente 

 

Se o(a) estudante não comprovar a participação no evento 

NUAPE: Gerar Guia de Recolhimento da União (GRU) e enviar 
para o(a) estudante 
Estudante: Deve pagar a GRU em até dez dias úteis 
NUAPE: Anexar os documentos no processo SEI, gerar 
despacho com o parecer e enviar o processo à ASSAE 

 

 

SIM  NÃO 

 NÃO  

1. Gerar arquivo 'pdf' do e-mail 
com o formulário de 
comprovação e anexá-lo ao 
processo no SEI 
2. Anexar o(s) certificado(s) 
comprobatório(s) 
3. Gerar despacho com 
parecer sobre a comprovação 
de participação no evento 
realizado pelo(a) estudante 
4. Enviar o processo à ASSAE 

 ASSAE 
Conclusão do processo 

 Emitir o despacho e concluir o processo 


