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PROGRAMA RETORNO À ALDEIA  
 

A. SOLICITAÇÃO: 
 

Identificação do estudante / dados pessoais:  
 
Nome:_________________________________________________________________ 

Curso:_________________________________________________________________ 

CPF: _________________RG:______________ Matrícula (GRR):_________________ 

Telefone p/ contato: _____________________ Email:___________________________ 

Banco: ____________________Agência___________ Conta  corrente:_____________ 

Local: _________________________________________________________________ 

 
B. CRITÉRIOS:  

 
1) Ser aluno indígena de graduação regularmente matriculado na UFPR; 
2) Ter obtido aprovação em 75% das disciplinas previstas na sua grade curricular no 
semestre anterior; 
3) Não ter solicitado auxílio neste semestre letivo; 
 

C. VALORES:  
 
4) O valor concedido será equivalente a uma passagem de ônibus convencional (ida e 
volta) para o local da aldeia, limitado a R$800,00 (oitocentos reais) e auxílio 
alimentação de R$30,00 por dia, referente ao período em deslocamento efetivo, na ida e 
no retorno, se o período de deslocamento for superior a cinco horas;  
5) No retorno, o aluno terá até 5 (cinco) dias úteis para prestação de contas, entregando 
na PRAE/CAEE os bilhetes das passagens;  
6) A solicitação deverá ser realizada até o dia 20 do mês anterior ao da viagem; 
7) A viagem não poderá se realizar em dias letivos (observar o calendário escolar do 
curso do aluno); 
8) Serão concedidos auxílios até o limite de disponibilidade orçamentária do Programa.  
 
Anexar: relatório do SIE 11.02.05.99.24.02 Histórico Escolar - Integralização Curricular 
(por Aluno) com as disciplinas “vencidas”, “não vencidas”, “matrícula/cursando” e 
parecer de uma das Pedagogas da PRAE. 
 

Declaro estar ciente dos critérios estabelecidos para o Programa RETORNO Á 
ALDEIA e me comprometo a entregar no prazo de até cinco (05) dias úteis após o 
retorno da viagem, os documentos comprobatórios para a prestação de contas (bilhetes 
das passagens). 
 
 
Data: ____/_____/______  Assinatura _______________________________________ 
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Recebido por: ____________________________________________ 
                                     Carimbo e assinatura 
 
Em: ______/______/________  
 
______________________________________________________________________ 
 
 
A SER PREENCHIDO PELA PRAE:  
 
 
Trajeto Sugerido: (cidade de saída – escala – cidade de chegada):  
 
______________________________________________________________________ 
 
Empresa sugerida: _______________________________________________________ 
 
Valor das passagens: _____________________________________________________ 
 
Total: _________________________________________________________________ 
 
Valor do auxílio alimentação: ______________________________________________ 
 
 
 
PARECER DA PRAE: 
 
(  ) Autorizado. Atende aos critérios estabelecidos. Encaminhe-se ao financeiro para 
providências.  
 
(  ) Reprovado. Não atende aos critérios estabelecidos.  
 
 
 
Data:____/_____/_______ Assinatura: ___________________________________ 
                                                                               Carimbo e assinatura 

 


