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Auxílio Financeiro 
 
Coordenadores e estudantes dos cursos de graduação, 

A Escola de Engenharia da (UFMG), com objetivo de estimular a 
participação dos estudantes de graduação regularmente matriculados na 
Instituição, tem atendido a demanda de auxílio financeiro ao estudante, 
quando a PRAE não pode atender o repasse. 

Abaixo os critérios estabelecidos  e orientações do financiador: 

 

 o auxílio será concedido a um único estudante por trabalho a ser 
apresentado; 

 

 trabalhos já apresentados não poderão ser reapresentados em 
outros eventos para fins de auxílio financeiro; 

 
 

 o estudante que participar de eventos, com ou sem apresentação de 
trabalho, poderá requerer auxílio financeiro somente uma vez por 
ano; 
 

 a aquisição das passagens é de responsabilidade do aluno; 

 
 

 a concessão do auxílio financeiro não é cumulativa; 

 

 no retorno do evento, com apresentação de trabalho, o discente 
deverá efetuar prestação de contas, apresentando: 
 

  1) cópia do certificado de participação ou documento equivalente;  
 

 2) comprovantes fiscais válidos, referente a passagens aéreas ou 
rodoviárias. 
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 o discente que não efetuar a prestação de contas em até 5 (cinco) 
dias úteis após o retorno do evento, poderá ser inscrito na dívida ativa 
da União. 

O aluno deverá solicitar o Auxílio Financeiro, no mínimo, 10 (dez) dias 
corridos antes da realização do evento. O pagamento será realizado na 
forma de depósito em conta corrente do estudante. 

 

Para a concessão de auxílio financeiro com apresentação de 
trabalho em eventos nacionais, será calculado o valor da passagem em 
ônibus convencional (IDA e VOLTA), acrescido de R$200,00 (duzentos 
reais) de ajuda de custo para alimentação e hospedagem. 
 
Para a concessão de auxílio com apresentação de trabalho em 
eventos internacionais, será pago ao aluno uma ajuda de custo para 
alimentação e hospedagem o valor de R$1.600,00 (um mil e seiscentos 
reais). 
 

O aluno deverá consultar o resultado da solicitação na Seção de 
Contabilidade – Bloco I, Sala 1508 ou entrar em contato pelos telefones 
(31) 3409-1705 ou (31) 3409-1765. 


