
 
Diretoria de Administração e Planejamento 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS  

FORMALIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 
- PROGRAMAS UNIVERSAIS E COMPLEMENTARES 
- AUXÍLIO AQUISIÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES 
 

1. A solicitação deve ser autuada no SISPROC como protocolado; 

2. As solicitações devem possuir um formulário específico para requerimento. O 

formulário deve apresentar as informações estabelecidas pela Política da Assistência 

Estudantil do IFBA e seu documento normativo. Segue relação dos formulários de 

solicitações com modelos disponíveis: 

2.1. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO - Acompanhar formulário de cotação; 

2.2. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO PARA REPRESENTAÇÃO DO IFBA - PROGRAMA UNIVERSAL DE 

INCENTIVO À EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER – Acompanhar formulários com Planilha de Memória 

de Cálculo, Planilha de Pagamento e Planilha de Seguro de Vida; 

2.3. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO PARA VIAGEM - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A VIAGENS - 

Acompanhar formulários com Planilha de Memória de Cálculo, Planilha de Pagamento e 

Planilha de Seguro de Vida; 

 

3. A planilha com Memória de Cálculo faz a apresentação de cada item da solicitação com 

seu respectivo valor (quando existir mais de um item), além do total da solicitação. Esse 

formulário minimiza a possibilidade de erros de cálculo; 

 

4. O formulário com a Planilha para Pagamento informará o nome, CPF e, 

preferencialmente, dados bancários da conta corrente do beneficiário, além do valor 

total do benefício. Na Planilha para Pagamento também deve constar a assinatura do 

solicitante ou responsável legal atestando a destinação do recurso financeiro de acordo 

com o pleito. 

 

5. Para a Solicitação de Auxílio para Representação do IFBA (Programa de Incentivo à 

Educação Física e Lazer), a Planilha para Pagamento deve ser apresentada 

separadamente, uma para os discentes que possuírem conta corrente e outra, para os 

discentes que receberão com apresentação de RG e CPF; 



 
 

6. Para o correto arquivamento dos processos, a Gestão da Assistência Estudantil do 

campus deve apresentar ao Setor Financeiro documento comprobatório da devida 

utilização dos recursos financeiros pagos, após apresentação, pelo beneficiário, de 

prestação de contas conforme estabelece, para cada caso, o Documento Normativo da 

Política de Assistência Estudantil do IFBA. 

O protocolado, de acordo com a Portaria Nº 1.405/2015 da Reitoria, deve ter suas folhas 

numeradas em ordem crescente, sem rasuras, devendo ser utilizado carimbo próprio para 

colocação do número, aposto no canto superior direito da página, recebendo, a primeira folha, 

o número 1. O verso da folha não será numerado e sua identificação quando for necessária terá 

como referência a letra "v", da palavra verso. Exemplo: folha 3v. A capa não será numerada. 

O parecer da Comissão de Planejamento e Utilização dos Recursos para os Programas 

Universais e Complementares, quando exigido pela Política de Assistência Estudantil, deve ser 

apresentado em documento com assinaturas que possam ser identificadas, ou seja, que 

acompanhem o nome legível do servidor e sua matrícula SIAPE ou, conforme o caso, do 

discente com dados do seu curso. O parecer estando em mais de uma página, deve apresentar 

as assinaturas identificadas na última página e as rubricas nas páginas anteriores. O parecer 

deve vir com a portaria de designação da comissão anexa.   

Depois de atendidas as exigências de formalização e autorização, os protocolados devem ser 

encaminhados, fisicamente e via SISPROC, diretamente para o Setor Financeiro (PAF- SEFIN). 

Para os programas que não possuem formulário específico, as solicitações devem seguir, tanto 

quanto possível, as orientações apresentadas neste documento.  Para esses casos, a Comissão 

de Planejamento e Utilização dos Recursos para os Programas Universais e Complementares, 

antes de autorizar o requerimento, deve consultar o Setor Financeiro do campus a fim de 

confirmar se a formalização do protocolado atende às exigências legais para a execução do 

pagamento. 

Paulo Afonso-BA, 24 de novembro de 2015. 


