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INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2019 

Estabelece procedimentos 

para a solicitação de 

bolsa/auxílio acadêmico para 

os estágios curriculares  

O Colegiado do curso de Farmácia, no uso de suas atribuições, considerando: 

Resolução Consepe UEFS 101/2013, que fixa critérios para a concesão de Bolsa-

Estágio aos discentes do Curso de Farmácia da UEFS em instituições públicas e 

conveniadas fora da Bahia 

Resolução Consepe UEFS 92/2018, que regulamenta a concessão de Auxilio 

Acadêmico aos discentes do Curso de Farmácia da UEFS que cumprem Estágio 

Obrigatório, na área de indústria farmacêutica, em instituições situadas no Estado da 

Bahia e fora da região metropolitana de Feira de Santana; e 

Resolução Consad 52/2018, que fixa o valor do auxílio acadêmico aos discentes do 

curso de Farmácia da UEFS; 

Considerando ainda a necessidade de organizar os trâmites para solicitação dos auxílios 

acadêmicos para os estudantes, estabelece os seguintes procedimentos: 

1- O estudante com direito ao recebimento do auxílio, deverá organizar as cópias 

digitais, em arquivo único, dos seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, 

comprovante de residência (conta de telefone, energia ou água), cópia da carteira de 

trabalho (com a numeração do PIS), comprovante de conta bancária; 

1.1 A conta bancária pode ser corrente ou poupança, mas não pode ser conta benefício 

(utilizada para recebimentos de benefícios de programas sociais).  

2- Deverá também preencher o formulário (Ficha cadastral para estudantes com direito a 

auxílio acadêmico) em anexo, conforme os dados documentais, para evitar divergências; 

3 Após a conferência das informações pelo estudante e pelo docente, os documentos e o 

formulário devem ser digitalizados (em arquivo único)  e encaminhados, pelo docente 

responsável pelo componente curricular, para o email do Colegiado (colcfar@uefs.br); 
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3.1 Além dos referidos documentos, o (a) docente responsável pelo componente 

curricular deverá encaminhar, por email, solicitação das referidas bolsas à coordenação 

do Colegiado, mencionando, no corpo do texto, o nome completo dos estudantes e 

respectivas matrículas, e o período de realização (data de início e fim) do estágio.  

4 Recebido os documentos, a coordenação do Colegiado tomará as providências para 

solicitação das bolsas/auxílios junto das instâncias competentes, obedecendo os prazos 

definidos pela Assessoria Técnica e de Desenvolvimento Organizacional (Asplan).  

4.1 Havendo divergências e inconsistências relacionadas aos documentos, no processo 

de solicitação, o estudante e o (a) docente(s) responsável será comunicado (a) para que 

providências sejam tomadas visando resolver a divergência; 

5 A coordenação do Colegiado deverá solicitar mensalmente, conforme os prazos 

definidos pela Asplan, o quantitativo de bolsas referente ao período de estágio dos 

alunos; 

6 A coordenação do Colegiado deverá acompanhar todo o processo visando garantir o 

pagamento da bolsa aos estudantes; 

7 A coordenação do Colegiado deverá manter atualizada, anualmente, a informação 

sobre as bolsas/auxílio e encaminhar, quando solicitado pelas instâncias competentes, 

relatório de bolsas pagas aos estudantes de Farmácia em estágio curricular. 

 

Feira de Santana, 01 setembro de 2019  

 

Tatiane de Oliveira Silva Alencar 

Coordenadora do Colegiado do curso de Farmácia 



ANEXO 

Ficha cadastral para estudantes com direito a auxílio acadêmico 

Nome: 

Nº de matrícula: CPF: 

RG: SSP: 

NIT/PIS/PASEB 

Email: 

Celular: Telefone: 

Endereço: 

CEP: 

 

DADOS BANCÁRIOS (não pode ser conta benefício e nem conta conjunta) 

Banco:________________ Ag.:___________________C/C:______________________ 

Observação: 

1- o comprovante de residência deve ser: conta de telefone, energia ou água e não 

precisa estar em seu nome. 

 

Declaro que todas as informações prestadas estão corretas e que estou ciente das 

condições e normas do Estágio. 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura do estudante 

 

Feira de Santana-BA, _______de ______________ de _______. 


