
 

 

 
 

CHECK LIST 
AUXÍLIOS FINANCEIROS (DOCENTES E/OU ESTUDANTES)  

 - Auxílio financeiro ao estudante 
Esse tipo de auxílio pode ser solicitação para as seguintes modalidades: 
 
1) Participação em congresso com apresentação de trabalho (recurso a ser utilizado com 
inscrição, passagem, diária, locomoção, alimentação...) 
Documentos necessários para solicitação: 
 - Formulário padrão (termo de compromisso) 
 - Parecer do professor orientador (dando ciência e solicitando o auxílio ao estudante); 
 - Carta de aceite do congresso; 
 - Trabalho a ser apresentado (artigo ou resumo) 
 
2) Auxílio desenvolvimento pesquisa / dissertação (recurso a ser utilizado com compra de 
insumos para a pesquisa, manutenção de equipamentos, contratação de serviço especializado...) 
Documentos necessários para solicitação: 
 - Formulário padrão (termo de compromisso) 
 - Parecer do professor orientador (dando ciência e solicitando o auxílio ao estudante); 
 - Planilha de custos detalhada (com descrição do item, valor unitário e valor total); 
 - Breve resumo do projeto de pesquisa, com justificativa correlacionando o item solicitado à pesquisa; 
 
3) Pesquisa de campo / visita técnica 
Documentos necessários para solicitação: 
 - Formulário padrão (termo de compromisso) 
 - Parecer do professor orientador (dando ciência e solicitando o auxílio ao estudante); 
 - Planilha de custos detalhada (com descrição dos valores solicitados); 
 - Breve resumo do projeto de pesquisa, com justificativa correlacionando o item solicitado à pesquisa; 
 - Carta de aceite do local onde será realizada a pesquisa de campo e/ou visita técnica 
 
 
 - Publicação de artigos (para docentes) 
Documentos necessários para solicitação: 
 - Formulário INVOICE 
 - Primeira Página do artigo ou resumo 
 - Formulário SISCOSERV (disponível no SEI) 
 - Carta de aceite da publicação 
 
 
 - Aquisição de material de Consumo e Serviços 
Documentos necessários para solicitação: 
 - Projeto Básico ou Termo de Referência 
 - Carta exclusividade quando for o caso; 
 - Cotações de preços; 
 - Verificar todas as exigências contidas na Diretoria de Compras 
 
 
 - Diárias e passagens (docentes) 
 - Verificar documentos necessários diretamente na secretaria de pós-graduação (dependerá da 
atividade a ser realizada) 
 - Necessária antecedência mínima de 30 dias da viagem 
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