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PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA O AUXÍLIO DE INCLUSÃO 

DIGITAL EMERGENCIAL – EDITAL Nº 07/2020 

ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  

 

 O DEPAE no uso de suas atribuições solicita que aqueles que já enviaram o 

documento fiscal da prestação de contas para a análise, façam o acompanhamento do envio 

pelo SUAP, pois é a única forma de ter conhecimento do status do processo de prestação de 

contas (aprovada, correção, solicitação de reenvio do documento fiscal, guia de GRU para a 

devolução do valor não utilizado, entre outros).  

 Após o envio podem aparecer as seguintes situações: 

* Não aprovada sem nenhuma observação: ainda não foi analisada, favor aguardar; 

* Aprovada: analisada/processo finalizado; 

* Não aprovada com observação: no campo “observação” tem a solicitação de correção 

do documento, reenvio ou pagamento da GRU. Os(as) estudantes que tem valor a devolver 

devem fazer o download da GRU que foi disponibilizada no SUAP, fazer o pagamento e 

anexar o comprovante para finalizar o processo. 

 Os estudantes selecionados para recebimento do auxílio TIPO 2 são regidos pelas 

normas da RESOLUÇÃO Nº 23, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020 e pelo Edital 07/2020, ou 

seja, é obrigatória a participação nas Atividades  de  Ensino  Não  Presenciais  

Emergenciais (AENPEs), como  contrapartida  ao  recebimento  do  Auxílio  Inclusão  

Digital  Emergencial, aqueles que não estiverem participando efetivamente, terão que 

devolver o valor recebido via pagamento de GRU. Em caso de dúvidas entrar em contato, 

pelo o e-mail: paae2020.campuseunapolis@gmail.com 

 

O PRAZO FINAL PARA ENVIO E/OU FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS É ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO.  
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