
 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - 

IFBA CAMPUS DE SALVADOR  

NOTA 2 - AUXÍLIO DE INCLUSÃO DIGITAL 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO AUXÍLIO AQUISIÇÃO  

 
Prezados(as) estudantes do Campus Salvador, 

 
 
A Comissão de Gestão Local da Política de Assistência Estudantil do Campus Salvador, vem 

a público divulgar algumas informações importantes sobre a prestação de contas do auxílio 

aquisição - Tipo 2 - Equipamentos. 

 

1. A comissão decidiu, em diálogo com os setores competentes, prorrogar o prazo para 

envio da NOTA FISCAL ou CUPOM FISCAL referente a aquisição de equipamentos, 

manutenção e/ou  melhorias de equipamentos de informática. O prazo final para envio 

da nota agora é dia 31/01/2021.  

2. Reiteramos que a nota ou cupom fiscal deve estar com data posterior ao recebimento 

do auxílio, com nome e CPF do estudante e valor e descrição do(s) item(ns) adquiridos. 

3. No caso de estudantes menores, a nota ou cupom fiscal pode estar em nome do 

responsável legal. 

4. Os estudantes que fizeram seleção através do SUAP devem enviar a nota ou cupom 

fiscal no espaço apropriado no próprio sistema. Ao enviar o documento, a mensagem 

inicial automática do status é “Não aprovada”. Não se preocupe! Você deve aguardar 

o parecer que será disponibilizado na caixa “observações”. Este conterá orientações 

quanto aos encaminhamentos a serem dados pelo estudante no caso de não 

aprovação. Somente após a emissão desse parecer é que, caso seja necessário, será 

gerada a GRU para devolução do recurso que não foi utilizado.  

5. Caso o parecer não seja favorável, poderá ser solicitado o reenvio do documento. 

Nesse caso, como o sistema não permite a inserção de outro documento, o(a) 

estudante deve enviar o documento para o e-mail gtpaeifba.ssa@gmail.com, com 

cópia ao e-mail cae-depae.salvador@ifba.edu.br, colocando no assunto do e-mail 

“Reenvio de nota - Nome do(a) estudante”.  

6. Os estudantes que já eram bolsistas PAAE e foram cadastrados por e-mail, devem 

enviar a nota ou cupom fiscal para o e-mail gtpaeifba.ssa@gmail.com, com cópia ao 

e-mail cae-depae.salvador@ifba.edu.br, colocando no assunto do e-mail “Prestação 

de conta - Nome do(a) estudante”. Devem aguardar o envio do parecer, que será 

feito pelo próprio e-mail. 

7. Caso seja necessário gerar a GRU para devolução do recurso não utilizado, o(a) 

estudante deve aguardar o parecer e, somente após isso, conforme o conteúdo deste, 



solicitar o envio da GRU pelo setor responsável, Diretoria Adjunta de Orçamento, 

Finanças e Contabilidade, através do e-mail dofifba@gmail.com. 

8. Reiteramos a informação de que, caso o estudante que recebeu o auxílio digital tipo 2 

- auxílio equipamentos, não realize a prestação de contas e não faça a devolução do 

recurso não comprovado, ficará impedido de ser atendido por qualquer programa ou 

ação da Assistência Estudantil do IFBA. 

 

 

Salvador-BA, 22/12/2020 

 

Comissão de Gestão Local da Política de Assistência Estudantil do Campus Salvador 


