SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL
Para solicitação de auxílio financeiro estudantil, o orientador deve criar processo e inserir os
documentos necessários (descritos abaixo).
-

Formulário de requerimento de auxílio (nato digital)
Cópia do aceite do trabalho/artigo
Primeira página do artigo
Folder do evento com a programação e preços ou página do evento na internet.

*Em casos de auxílios financeiros via PROAP o procedimento ténico é o mesmo do presente
passo-a-passo, mas devem ser seguidas as orientações determinadas pela PROPPG,
conforme normativa disponível no link:
https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_
documento=1150906&id_orgao_publicacao=0

Após criado o processo e anexados os documentos, o orientador deve atribuir o processo ao
coordenador do programa, que analisará os dados e, caso autorize o auxílio, deve criar despacho
indicando valor do auxílio, descriminação dos valores e origem do recurso.
Em seguida, o processo deve ser enviado ao SEI da secretaria SEC-STRICTOCE-CT ou
SEC-STRICTOEV-CT, de acordo com qual secretaria atende ao programa, para que seja dado
encaminhamento.
Obs: o processo deve chegar ao SEI da secretaria com antecedência mínima de 30 dias
para o evento.
Obs2: salvar o número do processo para acompanhamento futuro.

A seguir, apresentamos o passo a passo para a criação do processo junto ao SEI e inclusão dos
documentos.

-

Acessar sistema SEI
Login e senha: os mesmos utilizados no e-mail institucional UTFPR
Iniciar processo no SEI do tipo - Compras: Requisição de materiais, bens e serviços

-

Na tela seguinte "Iniciar processo" preencher somente a especificação colocando
"Auxiílio financeiro estudantil NOME DO ALUNO". Selecionar o assunto COMPRAS.
Manter o nível público, salvar.

-

-

Criado o processo, você será direcionado para a "página inicial" do processo, onde é
possível acessar o menu de ações.
Sempre que for necessário retornar à página inicial do processo, clicar no número
dele, à esquerda.
Para inserir novos documentos clicar no ícone INCLUIR DOCUMENTO.

Incluir o documento nato digital : Req inscrição / Restituição Congressos e
Similares (é possível buscar pelo nome ou procurar na lista disponibilizada)

-

Preencher a descrição do documento com o nome do aluno. É possível digitar o
nome do orientador como Interessado. Em seguida, confirmar dados.

-

Criado o documento, abre-se uma nova janela com o documento para ser editado.
Caso não abra, ir à página inicial do processo e clicar em EDITAR CONTEÚDO para
proceder com o preenchimento do formulário.

-

Janela de edição do formulário nato-digital. Preencher todos os dados solicitados do
aluno e do evento e indicar a opção AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE.

-

Após preenchimento, clicar em salvar e em assinar para assinar o documento.
Digitar a senha do login para finalizar a assinatura.

-

Para inserir os anexos solicitados em PDF, voltar à página inicial do processo e criar
novo documento.

-

Selecionar documento externo (documentos que não são criados dentro do SEI, mas
anexados como PDF, doc, ppt etc).

-

Preencher as especificações do documento externo. Selecionar o tipo do documento
(dentre as opções selecionadas) inserir a descrição do documento no campo
NÚMERO / NOME NA ÁRVORE (essa é a informação que vai constar na árvore do
processo).

-

Em seguida, selecionar a data de criação/envio do documento e inserir o remetente
(orientador).

-

Selecionar o formato do documento se nato digital (caso seja PDF selecionar
"Digitalizado nesta unidade" em seguida especificar se cópia simples, documento
original, cópia autenticada. Informar o nível de acesso.

-

Clicar em escolher arquivo e buscar o arquivo nos arquivos do computador.
Confirmar. Os dados do arquivo carregado aparecerão embaixo, em amarelo.

-

Conferir o arquivo e clicar em CONFIRMAR DADOS. Obs: o sistema não aceita
nomes de arquivos com caracteres especiais (acentos, hífens, etc)

-

Após seleção do documento externo ele aparecerá na árvore da página inicial do
processo, com visualização do documento à direita.

-

Repetir o processo de inclusão de novos documentos externos para todos os anexos
necessários.

-

Finalizadas essas etapas, informar à coordenação do processo para que o/a
coordenador/a possa analisar o processo e dar encaminhamento.

