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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO A 
ESTUDANTES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS 

 
 

Considerando que a principal fonte financeira da CEL/PRAEC vem da 

distribuição da matriz anual e visando uma melhor distribuição dos recursos 

existentes, de modo a contemplar a comunidade, a CEL/PRAEC estabelece os 

seguintes critérios para a concessão destes recursos. 

 

DAS MODALIDADES DE SOLICITAÇÃO 

 

Art 1º- As modalidades de solicitação são:  

a) Participação eventos regionais; 

b) Participação em eventos estaduais; 

c) Participação em eventos nacionais. 

 

Art 2º- A cada distribuição anual da Matriz da CEL/PRAEC caberá à 

CEL/PRAEC estipular os valores para cada uma das atividades, sendo que os 

valores concedidos não deverão ultrapassar os valores máximos estipulados 

pelo regulamento especifico. 

 

Art 3º- Os auxílios serão individuais e não poderá ser redistribuído nem 

repassado para outras finalidades. 

 

Art 4º- Ao apreciar a solicitação a CEL/PRAEC deverá levar em consideração 

os seguintes aspectos para a concessão do auxílio:  

 

a) A explicitação da importância do evento esportivo, em relação à 

participação universitária e divulgação da UFLA;  

b) Os docentes responsáveis pelas modalidades esportivas também 

receberão auxílios, sendo vedado o pedido de diárias para 

acompanhamento das equipes esportivas. 



 

AS DESPESAS 

 

Art 4º- O auxilio financeiro será utilizado para cobrir as seguintes despesas: 

 

a) Hospedagem; 

b) Alimentação; 

c) Inscrições. 

 

DO REQUERIMENTO DO AUXÍLIO 

 

Art 5º- O requerimento de auxílio deverá ser solicitado a CEL/PRAEC que fara 

o preenchimento e encaminhará a Pro Reitoria de Planejamento e Gestão 

(PROPLAG) para pagamento. 

  

Art 6º- O requerimento deve ser solicitado com no mínimo 15 dias de 

antecedência a data de participação do evento. 

 

Art 7º- Ao formulário deve ser anexada a seguinte documentação: 

 

a) Folheto publicitário e/ou elucidativo do evento, ou ainda dados 

técnicos; 

b) Convocatória das Federações Esportivas. 

 

DO VALOR, LIBERAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO AUXÍLIO 

 

Art. 8º- Segundo a importância do evento, haverá uma diferença na 

distribuição dos valores: 

 

a) Eventos Regionais R$ 50,00 (Cinquenta Reais) por dia de evento; 

b) Eventos Estaduais R$ 100,00 (Cem Reais) por dia de evento; 

c) Eventos Nacionais R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) por dia 

de evento. 

 



Art 9º- Fica estabelecido como valor máximo de auxilio o valor de R$ 450,00 

(Quatrocentos e Cinquenta Reais). 

 

Art. 10º- A prestação de contas dos valores recebidos deverá ser efetivada por 

meio de documentos comprobatórios da participação no evento (súmulas, 

certificados), em até 10 (dez) dias corridos após o retorno do participante.  

 

Parágrafo único- Não serão, em qualquer das situações neste regulamento 

estabelecidas, custeadas as despesas com bebidas alcoólicas e cigarros, 

cabendo a CEL/PRAEC e a PROPLAG avaliar a regularidade e habitualidades 

comuns às despesas apresentadas e situações do cotidiano do auxiliado ou 

seus pares. 

 

DO COMPROMISSO DO AUXILIADO 

 

Art. 11º- O auxiliado assume o compromisso de, em qualquer das hipóteses de 

auxílio:  

 

a) Usar no uniforme sempre que possível, o símbolo/imagem 

institucional da UFLA;  

b) Apresentar o relatório e prestar contas do evento na forma 

estabelecida no artigo 10º deste regulamento; 

c) Manter comportamento adequado aos padrões ético morais e 

respeitar as regras e costumes locais, relativamente ao local/localidade 

sede do evento.  

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 12º- Cada participante poderá solicitar recursos para apenas 5 eventos no 

período de um ano  (ano civil); 

 

Art. 13º- As propostas serão julgadas somente após o recebimento e 

convalidação de toda a documentação requerida no pedido; 

 



Art 14º- Se o auxiliado não entregar documento comprobatório no período 

estabelecido no Art 10º, o mesmo fica impedido de solicitar um novo auxilio; 

 

Art. 15º- Propostas que não atendam aos critérios estabelecidos, 

especialmente quanto aos limites de prazo e documentos requeridos, serão 

consideradas inaptas; 

 

Art. 17º- Aos casos de malversação dos recursos recebidos em auxílio serão 

aplicadas as regras disciplinares previstas em estatuto/regimento da 

Universidade; 

 

Art. 18º- Os requerentes não devem ter pendências para com CEL/PRAEC e 

PROPLAG (relatórios técnicos e/ou prestações de contas); 

 

Art. 19º- Os casos e situações omissos serão resolvidos na Reitoria da 

Universidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
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E COMUNITÁRIOS 

                                         
 

 

 

PORTARIA NO 16, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012 

 

 

              O Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e Comunitários da Universidade Federal 

de Lavras, no uso de suas atribuições regimentais e conforme Resolução CUNI No 

081, DE13 DE DEZEMBRO DE 2012, 

 

 

                RESOLVE: 

 

 

               Aprovar o Regulamento do Programa de Auxílio Financeiro a Estudantes 
para Participação em Eventos Esportivos da Coordenadoria de Esporte e Lazer da 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prof. João Almir Oliveira 
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e 

 Comunitários 


