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Informações acerca do Auxílio Financeiro 

O auxílio financeiro destina-se a cobrir gastos com hospedagem, inscrição e 

alimentação do estudante durante o período do evento e será concedido pela PRAE, 

quando houver disponibilidade orçamentária, de acordo com os seguintes critérios: 

 Para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, comprovada 

pela CoAEs/PRAE, o auxílio será de até R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 

por dia de evento, limitado ao valor máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) 

mediante comprovação;  

 

 Para os estudantes que não se enquadram no item anterior, o auxílio total será 

de até R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), independentemente da duração ou 

do local do evento, mediante comprovação; 

 

As notas fiscais, tíquetes ou recibos, que serão documentos comprobatórios para a 

realização do reembolso, devem conter, obrigatoriamente, o CNPJ do emitente e 

apresentarem a descrição do produto ou do serviço da seguinte forma: 

 As notas fiscais, tíquetes fiscais ou recibos que se referem à comprovação de 

gastos com alimentação devem apresentar em sua descrição apenas 

elementos generalizantes tais como “alimentação”, “refeição”, “almoço”, “janta”, 

“buffet por quilo”, “self service” e assemelhados, podendo ser precedidos de 

termos como “fornecimento de”, “despesas com”, “serviços de”. 

 

 Poderão constar na mesma nota bebidas não-alcóolicas, como refrigerantes e 

sucos. 

 

 Não são reembolsáveis notas, tíquetes ou recibos onde constem produtos 

diferentes dos especificados no item anterior (tais como chocolates, sorvetes, 

doces, chicletes, sobremesas, cigarros, etc.). No caso destes itens constarem 

na nota, está será descartada na sua totalidade de valor. 

 

 Não serão reembolsáveis notas, tíquetes ou recibos que se referem à 

comprovação de gastos com alimentação onde conste o nome do prato, de 

comidas étnicas, de refeições a la carte, de lanches ou café da manhã, e com 

termos como “grelhados”, “rodízio de pizza”, “espeto corrido”, “frutos do mar”, 

“petiscos”, “sequência” e assemelhados. 

 



 

 Não são reembolsáveis notas fiscais, tíquetes, ou recibos onde constem 

somente o termo “despesas” ou “serviços”. 

 

 Na escolha do local de hospedagem e alimentação, deve-se observar se a 

empresa fornece nota fiscal ou recibo com carimbo contendo CNPJ, sem o 

qual não será possível realizar o reembolso da despesa. As notas de 

hospedagem não poderão constar produtos consumidos que não estejam de 

acordo com o que consta nos itens anteriores. 

 

 Não são reembolsáveis notas ou recibos de táxi, ônibus, metrô ou qualquer 

outro transporte individual ou coletivo. 

 

 O recebimento do valor depende da data da entrada da documentação de 

prestação de contas na PRAE. Todo mês, as prestações que entrarem até o 

dia 15, terão seu pagamento efetuado até o dia 10 do mês subquente.  

 

Ex: notas entregues até dia 15 de setembro – pagamento até dia 10 de outubro 

notas entregues após dia 15 de setembro – pagamento até dia 10 de novembro 

 

(Informações de acordo com a Portaria n.º 004/PRAE/2012) 


