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APRESENTAÇÃO
A Coordenação de Políticas Estudantis (COEST) tem entre seus principais objetivos
planejar, coordenar e acompanhar os programas, projetos e ações integrantes da
política de Assistência Estudantil na Unilab, contribuindo para o processo contínuo
de qualificação da permanência estudantil. Nesse sentido, são desenvolvidos
projetos estratégicos de Assistência Estudantil na Unilab à luz do Decreto Federal
7.234/2010, que regulamenta a Política Nacional de Assistência Estudantil, o qual
prevê os seguintes eixos de atuação: moradia estudantil; alimentação; transporte;
atenção à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche; apoio pedagógico e
acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.

Através dos seus núcleos (Núcleo de Atendimento Social ao Estudante e Núcleo de
Informação e Documentação da Assistência ao Estudante) e da Seção de Esportes,
Lazer e Acessibilidade, a COEST oferece à comunidade estudantil programas e
projetos como o Observatório da Vida Estudantil (Observe), o Programa de
Assistência ao Estudante (PAES), o Seminário de Ambientação Acadêmica (SAMBA),
a Academia de Musculação, dentre outros.

Também constituem o rol de atuação da COEST serviços e ações como o
atendimento e acompanhamento social aos estudantes. Através do Serviço de
Acessibilidade, é realizado o acompanhamento da implantação dos mecanismos de
acessibilidade nos campi da Unilab, bem como promoção da inclusão de
estudantes com necessidades especiais educacionais a partir de soluções
tecnológicas que favoreçam o aprendizado, além de articulações intersetoriais para
o atendimento de demandas específicas deste público. Já o acompanhamento
pedagógico de beneficiários do PAES e do Programa de Bolsa Permanência do MEC
tem por finalidade identificar situações de vulnerabilidade acadêmica e propor
articulações que auxiliem na prevenção da evasão e da retenção e possibilitem
uma trajetória exitosa no Ensino Superior.

O presente manual objetiva a sistematização dos protocolos e orientar os fluxos
processuais realizados no âmbito administrativo. A metodologia para elaboração
deste material incluiu o mapeamento dos processos da unidade realizado junto às
equipes técnicas, consulta ao manual de rotinas de cada setor vinculado à COEST e
a elaboração de fluxogramas a partir da ferramenta “Bizagi Modeler”.
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SIGLAS E
ABREVIAÇÕES
ASSECOM - Assessoria de Comunicação

COEST - Coordenação de Políticas Estudantis

COFIN - Coordenação Financeira

CONSUNI - Conselho Universitário

COSAPE - Comissão de Seleção e Acompanhamento da Permanência ao Estudante

DRCA - Diretoria de Regulação e Controle Acadêmico

DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação

MEC - Ministério da Educação

NASE - Núcleo de Atendimento Social ao Estudante

NIDAE - Núcleo de Informação e Documentação da Assistência ao Estudante

OBSERVE - Observatório da Vida Estudantil

PAES - Programa de Assistência ao Estudante

PAIE - Programa de Acolhimento e Integração de Estudantes Estrangeiros

PBP - Programa Bolsa Permanência

PNAES – Política Nacional de Assistência Estudantil

PROAD - Pró-reitoria de Administração

PROPAE - Pró-reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis

SAE - Sistema de Assistência Estudantil

SEACE - Setor de Acessibilidade (Atual SELACE - Setor de Esportes, Lazer e

Acessibilidade)

SIGAA - Sistema integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

SISBP - Sistema de Gestão do Programa Bolsa Permanência
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PROGRAMA DE
ASSISTÊNCIA AO
ESTUDANTE (PAES)
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O PAES tem como premissa a viabilização do direito à permanência no ensino
superior daqueles estudantes em condição de vulnerabilidade socioeconômica.
Voltado para discentes regularmente matriculados nos cursos de graduação
presencial, o Programa consiste no repasse financeiro de benefícios nas seguintes
modalidades de auxílio: Alimentação, Moradia, Instalação, Social, Transporte e
Emergencial.

O Programa é financiado com recursos da Política Nacional de Assistência
Estudantil (PNAES), regida pelo decreto federal nº 7.234/10 e regulamentado pela
resolução CONSUNI 001-B, de 09 de fevereiro de 2015, que estabelece os critérios
para concessão do benefício, o modelo de análise socioeconômica e as
condicionalidades para permanência.

De modo geral, as seleções para o PAES ocorrem a cada entrada de novos
estudantes na Unilab e as renovações ocorrem a cada expiração da vigência, após
o período de um ano. Ambos os processos são conduzidos pela Comissão de
Seleção e Acompanhamento da Permanência ao Estudante (COSAPE), conforme
portaria PROPAE n° 02, de 11 de maio de 2020.

Os procedimentos para seleção, operacionalização e acompanhamento de
beneficiários dos Auxílios Alimentação, Moradia, Instalação, Social e Transporte
compreendem as seguintes etapas:

Planejamento da seleção:

1. Reunião de planejamento da seleção:

a) Definição de datas e etapas do cronograma;

b) Definição do orçamento e quadro de vagas.

2. Verificação da existência de pendências de ordem administrativa (comprovações
do Auxílio Moradia e/ou instalação ou pagamento de GRU´s emitidas) dos
beneficiários do PAES.
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3. Elaboração do cronograma de execução.

4. Referenciamento de profissionais do NASE para cada atividade da seleção.

Divulgação das inscrições:

5. Postagem do cronograma na área do estudante (site da Unilab) e Solicitação de
divulgação de notícia à ASSECOM.

6. Reunião de condicionalidades para repasse de informações e requisitos do
Programa.

Cadastramento e liberações no SAE/SIGAA:

7. Cadastramento/retificação do calendário do processo seletivo de acordo com o
cronograma no SAE.

8. Liberação do Questionário Socioeconômico (aba “Gerenciar Cadastro único” do
SAE) para o acesso e inscrição online dos estudantes. Procedimento realizado no dia
anterior à abertura das inscrições.

Análise Socioeconômica:

9. Emissão de relatório de inscritos para construção da planilha de análise
socioeconômica (excel).

10. Distribuição percentual de inscritos por profissional.

11. Fluxo de funcionalidades no SAE/SIGAA e excel realizado por todos os
profissionais do Serviço Social, por unidade de inscrição:

a) Verificar existência de reprovação por falta tanto no sistema como na
conferência via NIDAE. Procedendo, indeferir a solicitação no SAE e na planilha;

b) Buscar o nome do candidato na aba “buscar bolsa auxílio por aluno” do
SAE/SIGAA;

c) Analisar o quadro de composição familiar e conferir se os estudantes
anexaram documentação de acordo com as exigências do Edital do PAES;

d) Conferir documentação anexada pelo discente, conforme previsto em Edital;

e) Na hipótese da ausência de documentação, notificar o discente (via SAE/SIGAA
- marcar status PENDENTE) para complementar os documentos nos dias
previstos no cronograma;
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f) Analisar as informações prestadas pelo estudante no Cadastro Único, no
Questionário Socioeconômico e na documentação anexada e, conforme a análise
socioeconômica e familiar realizada e ainda a disponibilidade orçamentária;

g) Se inserção: atualizar no SAE e na planilha excel como status “pendente” os
processos analisados que estão dentro do perfil estabelecido pela Comissão para
deferimento e indeferir os demais. Após a análise de todos os processos, a
COSAPE definirá quais candidatos com status “pendente” serão selecionados. A
partir disso, deferi-los no sistema e indeferir os demais candidatos com status
“pendente” que não foram selecionados. Atualizar também os pareceres na
planilha excel;

h) Se renovação, caso o estudante continue dentro do perfil para recebimento
deferir a solicitação, nos demais casos, indeferir os processos. Alimentar as
informações na planilha excel. Ainda na renovação, verificar com o NIDAE
vigência do tempo de permanência no PAES, na hipótese de expiração, indeferir;

i) Alterar as faixas de valores dos auxílios no SAE/SIGAA nos casos em que for
deferida alguma das seguintes modalidades de auxílio: Moradia, Instalação ou
Transporte.

12. Realização de visita domiciliar ou de entrevista social com os estudantes
candidatos ao PAES, quando a COSAPE julgar necessário para complementar
informações.

Gerenciamento e divulgação de resultados:

13. Conferir, no SAE/SIGAA via aba “Relatórios Tipos de Bolsas por Status”, a
existência de solicitações com status EM ANÁLISE para possíveis reparos no
processo.

14. Emissão no SAE/SIGAA via aba “Relatórios Tipos de Bolsas por Status” de
discentes com resultados DEFERIDOS.

15. Postagem do resultado PRELIMINAR na área do estudante (site da Unilab) e
solicitação de divulgação de notícia à ASSECOM.

16. Emissão da planilha de motivos de indeferimento.

17. Recebimento de recursos.

18. Distribuição dos recursos entre os/as Assistentes Sociais, de modo a evitar que o
julgador do recurso seja o mesmo que analisou o pedido inicial.



PÁGINA 02Manual de Protocolos e Fluxos de Processos - COEST 8

19. Julgamento dos recursos e atualização de dados (pós recurso) no SAE/SIGAA e na
planilha de análise para fins de resultado final.

20. Emissão de relatórios no SAE/SIGAA - Resultado Final.

21. Postagem do resultado FINAL na área do estudante (site da Unilab) e solicitação
de divulgação de notícia à ASSECOM.

22. Homologação dos auxílios no SAE/SIGAA, conforme o resultado final do processo
seletivo, para autorização do pagamento.

Figura 1 - Processo de seleção de beneficiários do PAES

Cadastro para pagamento de auxílio aos beneficiários:

23. Recebimento dos Termos de Compromisso e dados bancários dos estudantes
selecionados.

24. Elaboração das Pastas de Identificação dos beneficiários do PAES para anexação
e arquivamento dos Termos de Compromissos

25. Cadastramento dos auxílios deferidos nas planilhas de beneficiários do PAES
para emissão das folhas de pagamento.
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26. Solicitação de empenho para pagamento de auxílios.

a) Ocorre no início de cada ano e tem como objetivo empenhar os valores
destinados ao pagamento de auxílios e bolsas entre os meses de janeiro a
dezembro.

27. Consulta mensal, via relatório emitido pelo SIGAA, do status dos estudantes
beneficiários do PAES (ativo, trancado ou cancelado) visando à elaboração das folhas
de pagamento.

28. Elaboração das folhas de pagamento e abertura de processo no SEI para envio à
PROAD.

29. Correção de dados bancários para pagamento de ordens bancárias canceladas.

a) Este procedimento é realizado mensalmente para regularização de
pagamentos não efetuados em razão de contas bancárias inativas, erro de
cadastro de dados bancários fornecidos pelo beneficiário, expiração de prazo
para saque de valores pagos por CPF ou qualquer outra situação que enseje o
cancelamento da ordem bancária.

Figura 2 - Empenho de recursos financeiros para pagamento de bolsas e
auxílios
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Figura 3 - Cadastro e pagamento dos auxílios aos beneficiários

Figura 4 - Regularização de ordens bancárias canceladas
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Monitoramento dos critérios de permanência:

30. Envio de memorando circular aos estudantes beneficiários do Auxílio Moradia e
Instalação convocando-os para entrega das comprovações do Auxílio Moradia
(trimestralmente) e Instalação (após 60 dias do recebimento do recurso financeiro).

31. Recebimento das comprovações do Auxílio Moradia e Instalação e arquivamento
junto à Ficha de Identificação, Termo(s) de Compromisso e dados bancários.

32. Consulta semestral dos estudantes reprovados por falta para desvinculação do
Programa.

a) Ao término de cada período letivo é realizado a verificação da situação
acadêmica dos estudantes beneficiários do Programa de Assistência Estudantil
(PAES), com o objetivo de identificar os beneficiários reprovados por falta, em
cumprimento ao art. 19, inciso V, da Resolução CONSUNI Nº 001-B, de 09 de
fevereiro de 2015.

33. Monitoramento semestral do tempo máximo de permanência no PAES.

a) O procedimento semestral é realizado com o objetivo de identificar estudantes
cujo o tempo mínimo de integralização curricular estabelecido no PPC dos cursos
tenha chegado ao limite ou, em casos de estudante com mais de uma matrícula,
o mesmo tenha somado 10 (dez) semestres de vínculo com a Unilab, conforme
art. 17 da Resolução CONSUNI Nº 001-B, de 09 de fevereiro de 2015.
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Figura 5 - Conferência de reprovados por falta
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Figura 6 - Monitoramento do Tempo de permanência

Acompanhamento da Permanência:
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34. Realização de visita domiciliar multidisciplinar, por amostragem, para
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ETAPAS
COMPLEMENTARES
DO PAES
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Inclusão ou mudança de auxílio durante o período de vigência da análise
socioeconômica:

As mudanças de auxílio durante o período de vigência da análise socioeconômica
ocorrem por solicitação do beneficiário, após avaliação e parecer emitido pela
COSAPE.

Figura 7 - Inclusão ou mudança de auxílio
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Processo de concessão de Auxílio Emergencial:

O auxílio emergencial é de natureza eventual e provisória, concedido de forma
excepcional, em razão de situação de caráter emergencial, concedido por meio de
avaliação e parecer emitido pela COSAPE.

Figura 8 - Concessão de Auxílio Emergencial
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PAGAMENTO DE BOLSAS
DE PROGRAMAS
COMPLEMENTARES
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Os processos seletivos para concessão de bolsas, de modo geral, ocorrem em
parceria com outros setores da Unilab a quem compete o planejamento e execução
do processo seletivo bem como monitoramento dos beneficiários, cabendo a
COEST, através do NIDAE, a elaboração e o envio das folhas de pagamento. Os
programas complementares pelos quais a COEST é responsável pela emissão das
folhas de pagamento são os seguintes:

OBSERVE - Programa de bolsas para estudantes pesquisadores do Observatório da
Vida Etudantil da Unilab.

PAIE – Programa de tutoria para o Acolhimento e Integração de Estudantes
Estrangeiros e Compartilhamento de Moradia.

ProCiadi – Programa de Tutoria para Apoio ao Estudante Pai/Mãe do Centro
Integrado de Atenção ao Desenvolvimento Infantil.

SEACE - Programa de bolsas remuneradas para atividades de pesquisa, ensino e
extensão do Setor de Acessibilidade.

(OBSERVE, PROCIADI, PAIE E SEACE)
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Figura 9 - Pagamento de bolsas

Os procedimentos descritos nas figuras 2 e 4 também se aplicam ao pagamento de
bolsas.
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A Seção de Esportes, Lazer e Acessibilidade (SELACE), promove a prática esportiva e
de lazer como ferramenta de permanência estudantil através de treinamentos
esportivos de alto rendimento, fomentando, especialmente, as modalidades de
futsal masculino e feminino, vôlei masculino e feminino, basquete masculino, tênis-
de-mesa masculino e feminino, xadrez masculino e feminino e musculação para
homens e mulheres. A fim de facilitar e fomentar as práticas esportivas, a COEST,
através do SELACE, disponibiliza materiais esportivos em formato de empréstimo.

Figura 10 - Solicitação de material esportivo
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Academia de musculação:

A Academia de Musculação da Unilab oferece ações que envolvem atividades
físicas e esportivas de qualidade para a comunidade interna e externa da UNILAB,
voltadas para fins de educação, saúde e integração sociocultural, contribuindo para
o desenvolvimento afetivo, cognitivo, social, físico e motor dos membros da
comunidade a qual a universidade está inserida, bem como para desenvolver
mecanismos de difusão de uma vida saudável. O acesso ocorre por meio de
processo seletivo regido por edital específico, lançado conforme disponibilidade de
vagas.
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O PBP é uma ação do Governo Federal de concessão de auxílio financeiro a
estudantes matriculados em Instituições Federais de Ensino Superior em situação
de vulnerabilidade socioeconômica e para estudantes indígenas e quilombolas. O
recurso é pago diretamente ao estudante de graduação por meio de um cartão de
benefício, cabendo a Universidade realizar a gestão local do programa, conforme
portaria Reitoria nº 244, de 10 de junho de 2020 que designa os gestores
responsáveis pela homologação dos beneficiários.

Inscrições:

A abertura de inscrições são orientadas pelo MEC e a COEST divulga chamadas
públicas por meio de editais específicos para inscrição de novos estudantes,
seguindo as seguintes etapas:

PROGRAMA BOLSA
PERMANÊNCIA (PBP)
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DEMANDA SETOR

Abertura de inscrições

Chamada pública para
novas inscrições

Reunião com candidatos

Inscrições

Entrega de documentos
impressos

Análise de documentos

Autorização do cadastro
discente no SISPB

MEC

COEST

NASE/COEST

NASE/COEST

NASE/COEST

COEST

Sistema PBP

Homologação:

A homologação dos beneficiários no Sistema do PBP é realizada mensalmente pelo 
gestor local do Programa na Unilab, conforme critérios e instruções contidas no
manual específico de gestão do sistema disponível na página eletrônica da COEST.
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O uso do nome social na Unilab é regulamentado pela Resolução nº 31, de 02 de
Dezembro de 2014. É utilizado para garantir direitos à travestis, transexuais,
transgêneros e intersexuais que se autodenominam e escolhem ser identificadas
em seu meio social. A equipe social no NASE é responsável por realizar os
procedimentos para uso do nome social no que diz respeito aos requerimentos da
comunidade estudantil, mediante o preenchimento de requerimento,
disponibilizado no site da COEST. O procedimento deve seguir as seguintes etapas:

1 - Recebimento e conferência da solicitação do estudante pela equipe social;

2 - Encaminhamento/monitoramento do requerimento à DRCA para alterações de
dados acadêmicos;

3 - Retorno da DRCA ao NASE sobre inclusão/retirada do nome social dos registros
acadêmicos;

4 - Retorno do NASE aos estudantes via e-mail.

Após o processo de inclusão/retirada, o nome social deverá ser exibido em
documentos de uso interno, tanto impressos quanto emitidos eletronicamente
pelo sistema de registro e controle acadêmico da Unilab.

USO DO NOME
SOCIAL
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O Observe/Unilab tem como objetivo principal conhecer e acompanhar as
dinâmicas das trajetórias de vida estudantil, bem como vivências pessoais,
acadêmicas, pedagógicas, determinantes psicossociais, marcadores de
vulnerabilidades dentre outros elementos que perpassam a vida dos estudantes
brasileiros e internacionais da Unilab, constituindo-se como um espaço de
aproximação com a população estudantil, seja como instrumento de fomentar a
participação e o controle social, como também um modo de agregar estudos e
pesquisas provenientes dos próprios estudantes sobre a temática.

Solicitações de Pesquisa ao Observatório:

1. O/A requerente deverá acessar Formulário Eletrônico disponível na página do
Observe/Unilab. No ato da solicitação, o/a requerente deverá anexar (digitalizado
em formato PDF):

1.1 Requerimento de solicitação com descrição do pedido assinado pelo/a
discente e seu/sua orientador/a;

1.2 Anexos contendo anteprojeto ou projeto de pesquisa;

1.3 Termo de confidencialidade e compromisso de apresentação dos resultados
de pesquisa para divulgação na página do Observe/Unilab e de citação do apoio
do Observe/Unilab nas publicações científicas e quaisquer outros meios de
divulgação da pesquisa;

1.4 No caso de estudantes de graduação ou pós-graduação, apresentar
declaração de matrícula atualizada.

2. O prazo para o recebimento da resposta é de até 10 (dez) dias úteis, por e-mail.
Caso haja prazo maior, o Observe/Unilab deverá informar ao solicitante.

SOLICITAÇÕES DE
PESQUISA AO
OBSERVE
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1. Decreto PNAES -
Decreto Federal 7.234, de

19 de julho de 2010:
http://e-qr.me/49a8167f0e

DOCUMENTOS
NORMATIVOS E
MANUAIS
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Aponte a câmera do seu smarthphone para o QR Code para ter acesso aos
documentos correspondentes ou acesse-os usando o link.

2. Manual  de rotinas NIDAE
- Núcleo de Informação e

Documentação de Assistência
ao Estudante:

http://e-qr.me/e948196177

3. Manual SISBP- Sistema
de Gestão do Programa

Bolsa Permanência:
http://e-qr.me/98f1c1e284

4. Manual de Rotinas do
SEL – Serviço de Esporte e

Lazer:
http://e-qr.me/54fdcad7de

5. Manual PAIE - Programa
de Acolhimento e

Integração de Estudantes
Estrangeiros:

http://e-qr.me/d6048d26d9

6. Manual de Rotinas
NASE - Núcleo de

Atendimento Social ao
Estudante:

http://e-qr.me/3ed1689df6
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Aponte a câmera do seu smarthphone para o QR Code para ter acesso aos
documentos correspondentes ou acesse-os usando o link.

7. Manual PAES –
Programa de Assistência

ao Estudante:
http://e-qr.me/0724e2956f
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8. Portaria COSAPE -
Portaria PROPAE n° 02, de

11 de maio de 2020:
http://e-qr.me/6b0ba65ded

9. Portaria de criação do
PBP - Portaria MEC n° 389,

de 9 de maio de 2013:
http://e-qr.me/dbaf89a4f7

10. Portaria designação
de gestor local PBP -

Portaria Reitoria nº 244, de
10 de junho de 2020:

http://e-qr.me/cea78858ba

11. Regimento PROPAE -
Pró-Reitoria de Políticas
Afirmativas e Estudantis:

http://e-qr.me/0da0996c8a

12. Resolução PAES -
Resolução CONSUNI 001-B,
de 09 de fevereiro de 2015:
http://e-qr.me/900f0bd8e9

13. Resolução uso do nome
social - Resolução nº 31, de
02 de Dezembro de 2014:

http://e-qr.me/18160eba35

14. Portaria Observe -
Portaria 337, de 05 de Abril

de 2016:
http://e-qr.me/0dbe936d54

15. Regimento da
Academia de Musculação:
http://e-qr.me/f082749be4
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Aponte a câmera do seu smarthphone para o QR Code para ter acesso aos
documentos correspondentes ou acesse-os usando o link.
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16. Resolução PAIE -
Resolução nº 28, de 18 de

Novembro de 2014:
http://e-qr.me/616e535e48



PÁGINA 02

Anexo 1 - Protocolo de seleção e acompanhamento do PAES:

O protocolo de seleção do PAES é executado a cada período em regime de escala e
revezamento entre os profissionais a fim de referenciar as etapas e evitar
sobreposição de atividades.

ANEXOS
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NASE

DEMANDA ETAPAS

Planejamento da
seleção

1. Reunião de planejamento da
seleção:

a) Definição de datas e etapas do
cronograma;

b) Definição do orçamento e
quadro de vagas

SETOR
SERVIDOR

REFERENCIADO
(a cada seleção)

NASE/COEST/NIDAE

2. Verificação da existência de
pendências de ordem
administrativa (comprovações do
Auxílio Moradia e/ou instalação ou
pagamento de GRU´s emitidas)
dos beneficiários do PAES.

3. Elaboração do cronograma de
execução

4. Referenciamento de
profissionais do NASE para cada
atividade da seleção.

Apoio
administrativo/COEST

NASE

NASE

Divulgação das
inscrições

5. Postagem do cronograma na
área do estudante (site da Unilab)
e Solicitação de divulgação de
notícia à ASSECOM

6. Reunião de condicionalidades
para repasse de informações e
requisitos do Programa.

NASE
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DEMANDA ETAPAS

Cadastramento e
liberações no

SAE/SIGAA

7. Cadastramento/retificação do
calendário do processo seletivo de
acordo com o cronograma no SAE.

SETOR
SERVIDOR

REFERENCIADO
(a cada seleção)

NASE/COSAPE

8. Liberação do Questionário
Socioeconômico (aba “Gerenciar
Cadastro único” do SAE) para o
acesso e inscrição online dos
estudantes. Procedimento
realizado no dia anterior à
abertura das inscrições.

9. Emissão de relatório de inscritos
para construção da planilha de
análise socioeconômica (excel).

10. Distribuição percentual de
inscritos por profissional.

NASE/COSAPE

NASE/COSAPE

NASE/COSAPE

Análise
Socioeconômica

11. Fluxo de funcionalidades no
SAE/SIGAA e excel realizado por
todos os profissionais por unidade
de inscrição:

Verificar existência de
reprovação por falta tanto no
sistema como na conferência
via NIDAE. Procedendo,
indeferir a solicitação no SAE e
na planilha;

Buscar o nome do candidato na
aba “buscar bolsa auxílio por
aluno” do SAE/SIGAA;

Analisar o quadro de
composição familiar e conferir
se os estudantes anexaram
documentação de acordo com
as exigências do Edital do PAES;

Conferir documentação
anexada pelo discente,
conforme previsto em Edital;

Na hipótese da ausência de
documentação, notificar o
discente (via SAE/SIGAA -
marcar status PENDENTE) para
complementar os documentos
nos dias previstos no
cronograma;

NASE/COSAPE
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DEMANDA ETAPAS

Analisar as informações
prestadas pelo estudante no
Cadastro Único, no
Questionário Socioeconômico e
na documentação anexada e,
conforme a análise
socioeconômica e familiar
realizada e ainda a
disponibilidade orçamentária;

Se inserção: atualizar no SAE e
na planilha excel como status
“pendente” os processos
analisados que estão dentro do
perfil estabelecido pela
Comissão para deferimento e
indeferir os demais. Após a
análise de todos os processos,
a COSAPE definirá quais
candidatos com status
“pendente” serão selecionados.
A partir disso, deferi-los no
sistema e indeferir os demais
candidatos com status
“pendente” que não foram
selecionados. Atualizar também
os pareceres na planilha excel;

Se renovação: caso o
estudante continue dentro do
perfil para recebimento deferir
a solicitação, nos demais casos,
indeferir os processos.
Alimentar as informações na
planilha excel. Ainda na
renovação, verificar com o
NIDAE vigência do tempo de
permanência no PAES, na
hipótese de expiração,
indeferir;Alterar as faixas de
valores dos auxílios no
SAE/SIGAA nos casos em que
for deferida alguma das
seguintes modalidades de
auxílio: Moradia, Instalação ou
Transporte.

SETOR
SERVIDOR

REFERENCIADO
(a cada seleção)

12. Realização de visita domiciliar
ou de entrevista social com os
estudantes candidatos ao PAES,
quando a COSAPE julgar
necessário para complementar
informações.

NASE/COSAPE

Análise
Socioeconômica

NASE/COSAPE
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DEMANDA ETAPAS

Resultados

13. Conferir, no SAE/SIGAA via aba
“Relatórios Tipos de Bolsas por
Status”, a existência de solicitações
com status EM ANÁLISE para
possíveis reparos no processo.

SETOR
SERVIDOR

REFERENCIADO
(a cada seleção)

NASE/COSAPE

14. Emissão no SAE/SIGAA via aba
“Relatórios Tipos de Bolsas por
Status” de discentes com
resultados DEFERIDOS.

15. Postagem do resultado
PRELIMINAR na área do estudante
(site da Unilab) e solicitação de
divulgação de notícia à ASSECOM.

16. Emissão da planilha de motivos
de indeferimento

NASE/COSAPE

NASE/COSAPE

NASE/COSAPE

Operacionalização

(Conferências e
checagens para

elaboração de folhas
de pagamento)

17. Recebimento recursos

18. Distribuição dos recursos entre
os/as Assistentes Sociais, de modo
a evitar que o julgador do recurso
seja o mesmo que analisou o
pedido inicial.

19. Julgamento dos recursos e
atualização de dados (pós recurso)
no SAE/SIGAA e na planilha de
análise para fins de resultado final

20. Emissão de relatórios no
SAE/SIGAA - Resultado Final

21. Postagem do resultado FINAL
na área do estudante (site da
Unilab) e solicitação de divulgação
de notícia à ASSECOM

22. Recebimento dos Termos de
Compromisso e dados bancários
dos estudantes selecionados

23. Cadastramento dos auxílios
deferidos nas planilhas de
beneficiários do PAES para emissão
das folhas de pagamento

Apoio administrativo

NASE/COSAPE

NASE/COSAPE

NASE/COSAPE

NASE/COSAPE

Apoio
Administrativo/COEST

NIDAE
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DEMANDA ETAPAS

24. Homologação dos auxílios no
SAE/SIGAA, conforme o resultado
final do processo seletivo, para
autorização do pagamento.

SETOR
SERVIDOR

REFERENCIADO
(a cada seleção)

NASE/COSAPE

25. Elaboração das Pastas de
Identificação dos beneficiários do
PAES com anexação e
arquivamento dos Termos de
Compromissos

26. Envio de memorando circular
aos estudantes beneficiários do
Auxílio Moradia e Instalação
convocando-os para entrega das
comprovações do Auxílio Moradia
(trimestralmente) e Instalação
(após 60 dias do recebimento do
recurso financeiro)

27. Recebimento das
comprovações do Auxílio Moradia
e Instalação e arquivamento junto
à Ficha de Identificação, Termo(s)
de Compromisso e dados
bancários

Apoios
Administrativo/COEST

NIDAE

Apoios
Administrativo/COEST

28. Solicitação de empenho para
pagamento de auxílios

30. Elaboração das folhas de
pagamento para envio à PROAD

31. Correção de dados bancários
para pagamento de ordens
bancárias canceladas

32. Consulta semestral dos
estudantes reprovados por falta
para desvinculação do Programa

NIDAE

Operacionalização

(Conferências e
checagens para

elaboração de folhas
de pagamento)

29. Consulta, no SIGAA, do status
dos estudantes beneficiários do
PAES (ativo, trancado ou
cancelado) visando à elaboração
das folhas de pagamento

NIDAE

NIDAE

NIDAE

NIDAE
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DEMANDA ETAPAS

33. Monitoramento semestral do
tempo de permanência

SETOR
SERVIDOR

REFERENCIADO
(a cada seleção)

34. Planejamento das visitas
domiciliares

35. Realização de visita domiciliar
multidisciplinar, por amostragem,
para acompanhamento dos
estudantes beneficiários do
Programa

36. Elaboração dos relatórios de
visitas e encaminhamentos

Atuação
Multidisciplinar:NASE
(Equipe Social)NUASE

(Equipe de
Saúde)SATEPSI (Equipe

de Psicólogos)

Acompanhamento da
Permanência

NIDAE

Operacionalização

(Conferências e
checagens para

elaboração de folhas
de pagamento)

Atuação
MultidisciplinarNASE
(Equipe Social)NUASE

(Equipe de
Saúde)SATEPSI (Equipe

de Psicólogos)

Atuação
MultidisciplinarNASE
(Equipe Social)NUASE

(Equipe de
Saúde)SATEPSI (Equipe

de Psicólogos)
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