
PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS – SUGRAD/ CEUNES/ UFES 
 

 

ALUNO 

1. Encaminhar a documentação complementar para solicitação de ajuda de custo para 

sugrad.ceunes@ufes.br obedecendo ao seguinte padrão:   

 

Assunto: Encaminhamento de documentos para AJUDA DE CUSTO 

Corpo do e-mail:  

“Eu, _______, matrícula nº _______, devidamente matriculado no semestre atual no curso 

________, encaminho anexa a documentação complementar no formato PDF (limite de 5 MB 

cada arquivo) exigida para solicitação de ajuda de custo devidamente nomeada e aviso que 

entregarei o formulário (1) de solicitação na SUGRAD em até 02 dias úteis (já considerando o 

prazo mínimo para realização do evento). Estou ciente ainda de que a solicitação: (i) será 

protocolada e efetivada somente após a entrega desse formulário devidamente preenchido e 

assinado; e (ii) deve ocorrer com no mínimo 15 dias de antecedência à realização do evento.” 

Anexos (limite de 5 MB cada arquivo) – Nomear desta maneira: 

A - “Programação do evento – NOME DO EVENTO”; 

B - “Cópia do resumo do trabalho a ser apresentado – NOME DO TRABALHO”; 

C - “Documento comprobatório do aceite do trabalho no evento – NOME DO TRABALHO”; 

D – “Comprovante de Matrícula – NOME DO ALUNO” (Baixar do portal). 

 

2. Preencher e assinar o formulário (1) de Solicitação Individualizada de Ajuda de Custo e 

providenciar as assinaturas dos professores (orientador e coordenador de curso). 

 

3. Entregar na SUGRAD o formulário (1) devidamente preenchido e assinado. 

 

A SUGRAD irá digitalizar o formulário (1) e anexar no Lepisma (protocolo.ufes.br) a documentação 

complementar já enviada por e-mail pelo aluno e efetuará a tramitação via processo digital para os 

setores competentes. O aluno deverá acompanhar o processo acessando o site do Lepisma. 
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PROCEDIMENTOS INTERNOS – SUGRAD 

/////////////////////////////////////////////////////// 1ª ETAPA 

1. Receber do aluno o formulário de solicitação de ajuda de custo devidamente preenchido e 

assinado. 

2. Confirmar na presença do aluno se os anexos foram enviados para o e-mail institucional e conferi-

los. 

3. Digitalizar o formulário e, se possível, devolver imediatamente ao aluno. 

4. Autuar em forma de processo digital*, anexar no Lepisma a documentação da seguinte forma: 

 

Acesso público** Acesso privado/ restrito 

Programação do evento Formulário de solicitação 

Resumo do trabalho 
Comprovante de 
matrícula 

Documento 
comprobatório de aceite 

- 

 

*Atenção: 

 

• Nomear o formulário de solicitação da seguinte forma: FORMULÁRIO AJUDA DE CUSTO – 

“NOME DO ALUNO”; 

• Informações para autuação no Lepisma: Tipo de documento – Processo Digital; Caminho 

para seleção do assunto – Assistência Estudantil >> Programas, convênios e projetos de 

concessão de benefícios e auxílios aos alunos >> Outros assuntos referentes a 

programas, convênios e projetos de concessão de benefícios e auxílios aos alunos >> 

Auxílio para participação e realização de eventos. 

• O padrão para o resumo do assunto no processo deverá ser: 

Solicitação de AJUDA DE CUSTO 

Evento: XXXXXXXX 

Local: Cidade/ Estado 

Data/ Período do Evento: XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX 

Curso: XXXXXXX 

 

**Observar se não há alguma informação pessoal inclusa. Em caso positivo, anexar de forma 

restrita. 
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5. Tramitar a documentação para a Secretaria Geral/ Direção com o seguinte despacho: 

Prezado Diretor, 

Encaminho o pedido de ajuda de custo conforme detalhamento apresentado no formulário de 

solicitação.  

Por gentileza, registre seu parecer no despacho digital e tramite para Coordenação de Contabilidade 

e Finanças caso a solicitação seja deferida e o valor liberado para pagamento. Em caso de 

indeferimento, devolva o processo a esta Secretaria para que seja arquivado. 

//////////////////////////////////////////////////////// 2ª ETAPA 

6. A Chefia avisará por e-mail um servidor sobre processo devolvido a ser analisado (da Coordenação 

de Contabilidade e Finanças ou da Direção), e este deverá receber no Lepisma. 

7. O servidor deverá preencher (somente no caso de deferimento do pedido e liberação do valor) o 

quadro de controle na pasta compartilhada (caminho: Ajuda de Custo >> Processos Digitais – 

Controle >> Ajuda de Custo – Controle da Prestação de Contas). Arquivar o processo no sistema 

nesta etapa somente se o pedido foi indeferido. O quadro de controle será conferido 

periodicamente por servidor indicado pela Chefia. 

/////////////////////////////////////////////////////// 3ª ETAPA 

8. Ao receber os documentos da prestação de contas do aluno, o servidor deverá conferi-la, 

digitalizá-la e anexá-la ao respectivo processo digital no Lepisma. 

9. Tramitar para Secretaria Geral/ Direção para aprovação da prestação de contas. 

 

O processo devolvido definitivamente e com prestação de contas aprovada pela Direção deverá ser 

arquivado digitalmente pela Chefia ou por outro servidor responsabilizado (que marcará no quadro 

de controle que a prestação foi realizada e aprovada). Caso haja alguma pendência, o aluno será 

informado por e-mail com um novo encaminhamento da Chefia para um servidor responsável. 

 

 

 

 

 


