
ROTEIRO PARA A SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES E DIÁRIAS A 

DOCENTES PARA VISITAS TÉCNICAS/ATIVIDADES DE CAMPO DE DISCIPLINAS DE 

CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

 

DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA: 

1) Providencia seguinte documentação: ofício à Diretoria solicitando a concessão 

de auxílio financeiro para os estudantes, informando o número de alunos, valor 

individual do auxílio, motivo da viagem, local, período, anexando o (s) programa 

(s) e/ou plano(s) de ensino da(s) disciplina(s), programação, convite (se houver), 

referente à atividade, conforme modelo de ofício; 

2) Solicita, no mesmo ofício, as diárias para o (s) docente(s) responsáveis pela 

atividade; 

3) Preenche a lista de pagamento de auxílio financeiro para estudantes (conforme 

modelo), com todos os dados necessários. De acordo com orientações da 

Coordenação de Contabilidade e Finanças – CCF/PROAD, o aluno deverá 

obrigatoriamente possuir uma conta corrente em seu nome, para o recebimento 

do benefício.  NÃO PODERÁ ser conta conjunta, conta poupança, nem conta fácil 

da Caixa Econômica Federal; 

4) O pedido deve ser feito com a antecedência de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) 

dias úteis à data da viagem para a atividade; 

5) Cadastra a viagem do (s) docente (s) responsáveis pela atividade no SCDP para o 

pagamento das diárias correspondentes, observando os empenhos informados 

pelo NEOCOMP; 

6) Encaminha a lista de pagamento do auxílio financeiro assinada pelo docente 

responsável e pelo Chefe do Departamento, para assinatura da Diretoria da 

EPUFBA (sem colocar data); 

7) Após a atividade, o docente responsável enviará ao NEOCOMP o relatório da 

viagem (prestação de contas), conforme modelo. 

 

DIRETORIA DA EPUFBA: 

1) Após ciência, encaminha o ofício do demandante e demais anexos ao NEOCOMP 

para providenciar o crédito orçamentário junto à PROGRAD/PROPLAN; 

2) Providencia ofício padrão de autorização de concessão das diárias aos docentes, 

direcionado à PROAD, encaminhando cópia por e-mail ao Departamento 

solicitante (esse ofício será utilizado no cadastro da viagem no SCDP); 

3) Assina a lista de pagamento do auxílio e encaminha ao NEOCOMP 

 

 



NEOCOMP: 

1) Após autorização da Diretoria com a documentação encaminhada pelo 

demandante, verifica a disponibilidade orçamentária e/ou providencia a 

solicitação de crédito destinando o recurso orçamentário à Escola Politécnica; 

2) Formaliza processo no SIPAC com toda a documentação direcionado à 

PROGRAD, solicitando o crédito para o auxílio financeiro; 

3) Formaliza processo no SIPAC com toda a documentação direcionado à 

PROGRAD, solicitando o crédito para as diárias aos docentes; 

4) Verifica no SCDP qual o número do (s) empenho (s) que deverá (ão) ser utilizado 

(s) para a concessão de diárias aos docentes e informa ao Departamento 

responsável pelo cadastro da viagem do docente; 

5) Quando da liberação do crédito orçamentário (dos auxílios financeiros aos 

estudantes), realiza a solicitação de empenho; 

6) Quando do registro do empenho no SIAFI, realiza o processo de pagamento dos 

auxílios, tendo como documento principal a lista de auxílio financeiro (assinada 

pelo docente responsável da atividade, Chefe do Departamento e Diretora da 

EPUFBA). 

 

OBSERVAÇÕES: 

A) Em caso de alunos que não puderam participar da atividade e receberam o 

auxílio financeiro, o Departamento deve informar tal ocorrência ao NEOCOMP 

que providenciará a GRU de devolução do benefício para a conta única da UFBA. 

Essa informação deverá constar também no relatório da viagem; 

 

 

 


