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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS

PORTARIA PRAEC Nº 03, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019

O PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PAMPA, nos termos do ar�go 138, da Resolução CONSUNI/UNIPAMPA n.º 84, de 30 de outubro de
2014,

 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer fluxos e procedimentos para o pagamento

dos auxílios do Plano de Permanência,
 
RESOLVE:

Capítulo I

Das Disposições Gerais

 

Art. 1º O pagamento dos auxílios do Plano de Permanência será requisitado pelo Campus à
Divisão de Assistência Estudan�l da Pró-Reitoria de Assuntos Estudan�s e Comunitários.

Art. 2º O Campus requisitará o pagamento dos auxílios, através do SEI, e instruirá o processo
com a lista nominal de beneficiários, informando os valores que cada discente receberá.

Parágrafo único. Será aberto um novo processo de pagamento a cada mês, nos termos desta
Portaria, observando-se as diretrizes da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças – CCF/PROAD – e da
Divisão de Assistência Estudan�l – DAE/PRAEC.

Capitulo II

Das Competências

 

Art. 3º Compete ao Campus:
I. requisitar o pagamento dos auxílios financeiros dos beneficiários do Plano de

Permanência;
II. prestar as informações solicitadas pela PRAEC;
III. realizar os ajustes nas requisições de pagamento, quando solicitado.
 
Art. 4º Compete à Divisão de Assistência Estudan�l – DAE/PRAEC:
I. homologar e encaminhar à Pró-Reitoria Adjunta de Assuntos Estudan�s e Comunitários –

PRAAEC – as listas de pagamentos dos beneficiários do Plano de Permanência;
II. solicitar aos respec�vos Campi as alterações necessárias nas listas de pagamentos;
III. solicitar ajustes e correções nas listas de pagamentos à Equipe Técnica da PRAAEC.
 

Boletim de Serviço Eletrônico em 05/09/2019
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Art. 5º Compete à Equipe Técnica da Pró-Reitoria Adjunta de Assuntos Estudan�s e
Comunitários:

I. registrar as listas de pagamentos no Sistema GURI e processar os lançamentos no Sistema
SIAFI;

II. devolver as listas de pagamentos à Divisão de Assistência Estudan�l – DAE/PRAEC – para
ajustes e correções;

III. acompanhar os saldos das notas de empenho des�nadas ao pagamento dos auxílios;
IV. informar ao NUDE e solicitar complementação de dados dos domicílios bancários, no

caso de falha no pagamento dos beneficiários, dando ciência à Divisão de Assistência Estudan�l –
DAE/PRAEC.

 
Art. 6º Compete à Coordenadoria de Assuntos Estudan�s e Comunitários – CAEC/PRAEC:
I. autorizar o pagamento dos auxílios no Sistema GURI;
II. devolver as listas de pagamentos à DAE/PRAEC, ou à Equipe Técnica da PRAAEC, para

ajustes e correções;
III. encaminhar os processos à Divisão de Finanças – DFIN/PROAD – para pagamento, na

ausência do Pró-Reitor de Assuntos Estudan�s e Comunitários.
 
Art. 7º Compete ao Pró-Reitor de Assuntos Estudan�s e Comunitários:
I. encaminhar os processos à Divisão de Finanças – DFIN/PROAD – para pagamento;
II. estabelecer diretrizes e instruções complementares quando necessárias;
III. resolver os casos omissos.

Capitulo III

Dos Procedimentos

Seção I

Do Pagamento Regular

 

Art. 8º As requisições para o pagamento dos auxílios do Plano de Permanência observarão
os seguintes prazos:

I. até o dia 10 (dez) de cada mês, para encaminhamento da lista de pagamentos dos
beneficiários ingressantes no Programa a par�r do ano de 2018;

II. até o dia 20 (vinte) de cada mês, para encaminhamento da lista de pagamentos dos
beneficiários ingressantes no Programa até o ano de 2017.

Parágrafo único. Após a requisição do pagamento dos auxílios, o Campus apenas
poderá solicitar ajustes de valores ou exclusão de beneficiados.

Art. 9º. Quaisquer pedidos de ajustes de valores ou exclusão de beneficiados deverão
observar os seguintes prazos:

 I. até o dia 16 (dezesseis) de cada mês, para encaminhamento da lista de pagamentos dos
beneficiários ingressantes no Programa a par�r do ano de 2018;

II. até o dia 23 (vinte e três) de cada mês, para encaminhamento da lista de pagamentos dos
beneficiários ingressantes no Programa até o ano de 2017.

Art. 10. A Divisão de Assistência Estudan�l – DAE/PRAEC – despachará as requisições, no
prazo de 2 (dois) dias úteis, e as encaminhará à PRAAEC, ou devolverá ao respec�vo Campus, para ajustes
e correções.

Art. 11 A Equipe Técnica da PRAAEC devolverá a lista de pagamentos à Divisão de
Assistência Estudan�l para validação, observando os seguintes prazos:

I. até o dia 18 (dezoito) de cada mês, para encaminhamento da lista de pagamentos dos
beneficiários ingressantes no Programa a par�r do ano de 2018;

II. até o dia 25 (vinte quatro) de cada mês, para encaminhamento da lista de pagamentos
dos beneficiários ingressantes no Programa até o ano de 2017.



09/09/2019 SEI/UNIPAMPA - 0128930 - Portaria PRAEC

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=146644&infra_… 3/4

Art. 12 A Divisão de Assistência Estudan�l – DAE/PRAEC, no prazo de 24 horas úteis,
realizará a ordenação dos processos no Sistema GURI, podendo devolver à Equipe Técnica da PRAAEC para
ajustes e correções, observado o disposto no parágrafo único, do ar�go 8º, desta Portaria. 

Art. 13 A Equipe Técnica da PRAAEC devolverá o processo, no prazo de 24 horas úteis, à
Divisão de Assistência Estudan�l – DAE/PRAEC, a qual despachará, no mesmo prazo, à Coordenadoria de
Assuntos Estudan�s e Comunitários.

Art. 14 A Coordenadoria de Assuntos Estudan�s e Comunitários – CAEC/PRAEC, no prazo de
24 horas úteis, deverá autorizar o pagamento no Sistema GURI.

Art. 15  Cabe à Equipe Técnica da PRAAEC acompanhar a fase de ordenação pela
DAE/PRAEC e a aprovação pela CAEC/PRAEC, para proceder com a inserção dos documentos per�nentes
no processo correspondente no SEI.

Seção II

Do Retorno de Ordem de Pagamento

Art. 16 No caso de retorno de ordem de pagamento, por inconsistências no domicílio
bancário, a Equipe Técnica da PRAAEC deverá verificar os dados informados pelo discente com os
cadastrados no SIAFI, não havendo divergência nas informações, solicitará ao NUDE para que este
providencie junto ao discente os dados  bancários corretos.

Parágrafo único. O NUDE terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para entrar em contato com o
discente, retornando com o novo domicílio bancário para ajuste.

Art. 17 A Equipe Técnica da PRAAEC encaminhará os dados à Divisão de Finanças –
DFIN/PROAD – para nova tenta�va de pagamento, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do
aviso do cancelamento pela Coordenadoria de Contabilidade e Finanças – CCF/PROAD.

Parágrafo único. Caso haja novo retorno da ordem pagamento, o auxílio será pago no mês
subsequente.

Art. 18 A Equipe Técnica da PRAAEC, até o dia 20 (vinte) de cada mês, informará à Divisão de
Assistência Estudan�l – DAE/PRAEC – a relação dos auxílios não pagos. 

Art. 19 A Divisão de Assistência Estudan�l – DAE/PRAEC – solicitará à PRAAEC o pagamento
dos auxílios que retornaram, até o dia 27 daquele mês, com as seguintes observações:

I. deverá encaminhar apenas uma lista de pagamentos para todos os discentes, salvo se
houver programas diversos, quando encaminhará uma lista para cada ação;

II. deverá expedir uma lista de pagamentos específica para cada mês pago em atraso;
III. deverá anexar a lista de pagamentos original, encaminhada pelo Campus de origem do

estudante.
Art. 20 A Equipe Técnica da PRAAEC registrará o pedido de pagamento apenas no Sistema

SIAFI.
Parágrafo único. Após o registro da solicitação de pagamento no SIAFI, o processo deverá

ser enviado à Coordenadoria de Assuntos Estudan�s e Comunitários, que despachará o pedido de
pagamento à Divisão de Finanças – DFIN/PROAD.

Capitulo IV

Das Disposições Finais

Art. 21 Considera-se prorrogado os prazos estabelecidos, até o primeiro dia ú�l seguinte,
caso o vencimento ocorra em dia que não houver expediente ou este for encerrado antes do horário
normal.

Art. 22 As solicitações de inclusões intempes�vas serão processadas no mês subsequente.
Parágrafo único. Os pagamentos retroa�vos serão encaminhados em lista de pagamentos

específica, indicando o mês de competência.
Art. 23 O não cumprimento dos prazos e procedimentos estabelecidos por esta Portaria,

sem a devida jus�fica�va, acarretará na responsabilização administra�va, nos termos da Lei n.º
8.112/1990.
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Art. 24 Nos casos de interrupção dos serviços de Internet, nos casos fortuitos ou de força
maior, o Pró-Reitor de Assuntos Estudan�s e Comunitários poderá dilatar os prazos ou alterar os
procedimentos.

Art. 25 Os conflitos entre os órgãos responsáveis pelo andamento processual, definidos
nesta Portaria, serão decididos pelo Pró-Reitor de Assuntos Estudan�s e Comunitários.

Art. 26 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Bole�m de Serviço
Eletrônico da UNIPAMPA, sendo revogadas as disposições em contrário.

 

Diogo Alves Elwanger

Pró-Reitor de Assuntos Estudan�s e Comunitários

Documento assinado eletronicamente por DIOGO ALVES ELWANGER, Pró-Reitor(a) de Assuntos
Estudan�s e Comunitários, em 05/09/2019, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0128930 e
o código CRC 759C3319.
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