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Observações Gerais 

 

1. Todas as comunicações deverão ser feitas no processo, mediante documentos oficiais 

[memorandos ou despachos], utilizando os módulos DOCS e PEI. 

 

2. O procedimento para pagamento do benefício “auxílio estudantil para atenção À saúde e 

acessibilidade e para incentivo à cultura e ao esporte” do programa de assistência estudantil 

deverá ser iniciado no mês anterior ao de início da fruição do benefício do programa de 

assistência estudantil. 

 

3. Todo pagamento será feito mediante processo, sendo aberto inicialmente com a solicitação 

via documento oficial (memorando) à direção de campus, para autorização e encaminhamento 

à diretoria de administração e planejamento, ou setor responsável, do campus, para empenho 

prévio. 

 

4. Os pedidos mensais de pagamento serão encaminhados, mediante documento oficial 

(memorando/despacho) à direção de campus para ratificação ou retificação e posterior 

encaminhamento à diretoria de administração e planejamento, ou setor responsável, do campus 

contendo tabela com a relação dos beneficiados, dados bancários, valores individuais e total do 

pedido, cópia da relação de frequência emitida por setor responsável e demais documentos que 

venham a ser solicitados. 

 

5. As ações deverão ser desenvolvidas em conjunto com a pró-reitoria de extensão sempre que 

necessário, sendo os questionamentos direcionados à mesma em tempo hábil para retorno.  

 


