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BOLSAS – PROCEDIMENTOS  
 

 
1 – Para solicitar inclusão/exclusão de requisitantes: 
 

 Enviar e-mail de solicitação para: planejamento@ufjf.edu.br, contendo: 

 Dados da Bolsa (Nome e número de identificação) 

 Dados do Requisitante a ser incluído/excluído (Nome, siape/cpf) 
 
2 – Para Pagamento: 
 
 Após gerar a folha de Pagamento com a requisição e salvar o relatório de “Pagamento 
Detalhado” em PDF: 
 

 Abrir processo no SEI tipo: “PROPLAN 06: Folha de Pagamento de Bolsista” 

 Preencher e assinar o documento: “PROPLAN 06: Autorização de Pagamento” 

 Enviar o processo SEI para a COESF 
 
Dicas:  
 

 Não anexar xerox escaneado da folha de pagamento, ela deve ser baixada do SIGA em 
PDF e anexada ao Processo SEI. A assinatura se dará no documento de autorização de 
pagamento a ser preenchido e anexado no processo. 

 Verificar se o Relatório de Pagamento Detalhado está completo com o número de 
requisição de bolsa. 

 Enviar o processo sempre para a COESF. (não precisa manter aberto na sua unidade) 
 
Observação: Em caso de dúvida, seguir o passo a passo do POP no SEI:  
 
https://www2.ufjf.br/sei/wp-content/uploads/sites/89/2020/05/POP-PPL-05-Folha-de-
Pagamento-de-Bolsista.pdf 

 
 

3 – A PROPLAN não participa dos Editais de seleção de Bolsistas, apenas dá apoio nas 
questões orçamentárias e na operacionalização técnica do módulo de Bolsas no SIGA. 
 

A seguir, os principais tipos de Bolsas e os links dos setores responsáveis: 
 
Bolsas de Apoio e Acolhimento: https://www2.ufjf.br/proae/editais/2016-fluxo-continuo/ 
 

 Auxílio Moradia 
 Auxílio Creche 
 Auxílio Transporte 
 Bolsa Permanência 
 Auxílio Alimentação 
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Bolsas de Graduação: https://www2.ufjf.br/coordprograd/ 
 

 Monitoria 
 Treinamento Profissional 
 GET – Grupos de Educação Tutorial 
 Universalização de Língua Estrangeira 
 Universalização em Libras 
 Universalização em Informática 

 
 
Bolsas de Pós-Graduação/Extensão: https://www2.ufjf.br/propp/pesquisa/ 
 

 Bolsas de Iniciação Científica 
 
CRITT: https://www2.ufjf.br/critt/ 
 

 Bolsas de Iniciação Tecnológica 
 
 
PROCULT: https://www.ufjf.br/procult/pibiart/ 
 

 Bolsas de Iniciação Artística (Procult) 
 
Diretoria de Relações Internacionais (DRI): https://www2.ufjf.br/internationaloffice/ 
 

 Bolsa Idiomas sem Fronteiras 
 Laboratório de Internacionalização (Labint) 

 
Bolsa de Incentivo à Qualificação: https://www2.ufjf.br/progepe/inicial/ccdp/gaqc/proquali/ 
 

 Bolsa Proquali 
 
 

 Todas as Bolsas são criadas a partir de Resoluções do CONSU e/ou dos Conselhos 
universitários. 

 Outras modalidades de Bolsas são desenvolvidas a partir de projetos e convênios 
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