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ANEXO II - MANUAL PARA CADASTRAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO A 
ESTUDANTE 

 

Fluxo principal 
 

1. Cadastrar Prestação de Contas de Auxílio Financeiro a Estudante 

Esta função permite ao usuário visualizar e alterar uma requisição (apenas para as requisições com 

prestação de contas de auxílio financeiro com status cadastradas). 

Para iniciar esta operação, acesse o SIGAA → Módulos → Portal Discente → Outros → Auxílio 

Auxílio Financeiro  

O sistema exibirá a seguinte tela do SIPAC onde será possível cadastrar a prestação de contas. 

 

Acesse SIPAC → Módulos → Portal do Aluno →  Auxílio Financeiro → Prestação de Contas de  

Auxílio Financeiro → Cadastrar Prestação de Contas. 

O sistema exibirá a seguinte tela: 
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Na tela apresentada acima, o usuário poderá selecionar a requisição clicando no botão , a seguinte 

tela será exibida: 

 

No final da tela haverá um espaço para informar os dados da prestação de contas. 

 

 

 

Figura 15 

Figura 16 



 
 

                   

 
 
 
 
Universidade Federal do Amapá – UNIFAP 
Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias 
Departamento de Ações Comunitárias e Estudantis 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

 

Na tela apresentada acima, o usuário cadastrará alguns Dados da Prestação de Contas, informando o 

Texto para justificar a prestação de contas, como também, adicionar arquivos no campo Anexar 

Arquivo para processamento. 

Para isso, o usuário deverá clicar em Selecionar arquivo e escolher o arquivo a ser incluído no 

sistema. Após a escolha, clique no ícone , a página será recarregada com o arquivo exibido na área 

Lista de Arquivos a Anexar. 

Após informado os dados de prestação de contas, clique em Cadastrar. A seguinte mensagem de 

sucesso será exibida no topo da página: 
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