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CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRABALHO DE CAMPO DO 

CURSO DE GEOLOGIA DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - IGC/UFMG 
 

 

 
 

 

 

1) O QUE ACONTECE SE EU PREENCHER O CADASTRO MAIS DE UMA VEZ? 

Fica valendo o último cadastro feito. Os anteriores serão descartados. 
 
 
 

2) EM DADOS BANCÁRIOS, POSSO FORNECER UM BANCO VIRTUAL? 

Não. Por não possuir código bancário, ainda não é possível depositar o pagamento nos bancos 
virtuais.  
 
 
 

3) VOU RECEBER ALGUMA NOTIFICAÇÃO? 

Sim. Quando você finaliza o preenchimento do formulário e clica no botão enviar, aparece a tela de 
confirmação, conforme abaixo: 
 

 
 

Além disso, será enviada para sua caixa de e-mail (o mesmo que você informou durante o 

preenchimento) uma mensagem de confirmação de inscrição. Caso não receba a mensagem, 

preencha novamente o formulário. 
 
 
 

4) DEVO PREENCHER TODO O FORMULÁRIO COM LETRA DE FÔRMA? 

Não. Use iniciais maiúsculas e o restante em minúscula. 

No caso do CPF, do número de matrícula e do celular, use somente números. 
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Ex.: Celular: 31 999959995 

 Matrícula: 2000111111 

 CPF: 05533553355 

 
 
 

5) NÃO TENHO CELULAR. POSSO COLOCAR OUTRO? E PRECISO COLOCAR O DDD? 

De preferência forneça o número do celular, mas caso não possua, pode fornecer o residencial ou 

comercial e sempre coloque o DDD. 

 
 
 

6) PODE SER CONTA POUPANÇA? 

Sim, mas há restrições em alguns bancos, podendo ocasionar falha. 
 
 
 

7) SE EU PERDER O PRAZO DE INSCRIÇÃO, O QUE ACONTECE? 

Primeiramente aparecerá no link da inscrição a seguinte mensagem: 
 

 
 

Desta forma, o aluno não poderá mais preencher o formulário. E pelas novas normas na concessão 

de auxílio, não é mais permitido fazer lista complementar com as solicitações feitas fora do prazo. 

Sendo assim, o aluno poderá participar normalmente da atividade de campo, mas não receberá o 

auxílio financeiro, tendo de arcar com as despesas da viagem. 
 
 
 

8) COMO ENVIO O FORMULÁRIO? 

Após preencher o formulário, clique no botão ENVIAR que aparece no fim do formulário, conforme 

abaixo: 
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Após o envio, você receberá uma notificação com a mensagem: “Sua resposta foi registrada”, 

conforme abaixo: 
 

 
 
 
 

9) DEVO ME INSCREVER APENAS UMA VEZ EM CADA DISCIPLINA? 

Não. Para cada campo o aluno deverá realizar uma nova inscrição, mesmo que seja da mesma 

disciplina. 
 
 
 

10) NÃO PODEREI IR AO CAMPO. COMO FAÇO PARA CANCELAR MEU PEDIDO DE AUXÍLIO?  

Caso o depósito do valor ainda não tenha sido realizado, basta entrar em contato pelo email 

geologia@igc.ufmg.br  ou pelo 3409-5424 solicitando o cancelamento do pedido de auxílio, não 

acarretando qualquer problema ao solicitante ou a novas solicitações. 

Mas se o pagamento já foi feito, será gerada uma GRU (Guia de Recolhimento da União) no valor do 

auxílio para que providencie a devolução. 

A partir do momento da emissão da GRU, o nome do aluno ficará registrado como em situação 

irregular, implicando no não pagamento de auxílios futuros para os mesmos. Esta situação será 

revertida apenas após a entrega dos comprovantes de pagamento na secretaria do Departamento.  
 
 
 

11) ERRO AO PREENCHER ALGUM DADO 

No caso de erro de preenchimento, ou informação incompleta ou desatualizada, basta entrar 

novamente no link e realizar uma nova inscrição. As inscrições anteriores serão descartadas. 

 

Se o período de inscrição já estiver encerrado, basta entrar em contato conosco pelo e-mail 

geologia@igc.ufmg.br com o titulo "Alterar dados". Informe seu nome, o campo marcado e os dados 

corretos que deseja cadastrar. 
 
 
 

mailto:geologia@igc.ufmg.br
mailto:geologia@igc.ufmg.br
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12) FIZ A INSCRIÇÃO NA ATIVIDADE DE CAMPO DE OUTRA TURMA 

Caso tenha realizado a inscrição na turma errada, essa será invalidada. Para receber o auxílio, o aluno 

deverá preencher novamente sua inscrição na turma correta. 
 
 
 

13) POSSO CADASTRAR OS DADOS BANCÁRIOS DE TERCEIROS PARA RECEBER? 

Não. É preciso ser o titular da conta. 
 
 
 

14) NÃO TENHO CONTA BANCÁRIA. 

Caso não possua conta, marque a opção “Não possuo conta” no formulário. Neste caso, o 

pagamento será feito pelo seu CPF, sendo necessário retirar diretamente na ‘Boca do Caixa’ no 

Banco do Brasil, apresentando sua Carteira de Identidade e CPF. 

 

Normalmente o depósito é feito 1 (um) dia antes da viagem, ficando disponível para retirada por 

uma semana. Findo este prazo, se o auxílio não foi retirado, ele é devolvido, e o aluno deverá 

procurar a Seção de Contabilidade (sala 2050 do IGC ou pelo telefone 3409-5405) para solicitar que o 

depósito seja realizado novamente. 
 

 
 

15) NÃO SEI SE MINHA INSCRIÇÃO FOI CONCLUÍDA. 

Se você não visualizou a notificação de “Resposta registrada” após o preenchimento e envio do 

formulário eletrônico, VERIFIQUE SUA CAIXA DE E-MAIL (o mesmo que você informou durante o 

preenchimento): o sistema envia uma mensagem de confirmação de cadastro. Caso não receba a 

mensagem, preencha novamente o formulário. 
 
 
 

16) COMO ALTERO MEUS DADOS BANCÁRIOS? 

Para fazer a alteração dos dados no formulário, enquanto o período de inscrição estiver aberto, basta 

entrar novamente no link e realizar uma nova inscrição. As inscrições anteriores serão descartadas. 

 

Se o período de inscrição já estiver encerrado, basta entrar em contato conosco pelo e-mail 

geologia@igc.ufmg.br com o titulo "Alterar dados bancários". Informe seu nome, o campo marcado e 

os dados corretos que deseja cadastrar. 
 

mailto:geologia@igc.ufmg.br
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17) FIZ A INSCRIÇÃO, MAS NÃO RECEBI O PAGAMENTO. O QUE FAZER? 

Procure a secretaria do Departamento (sala 329) para verificar se houve algum problema na sua 

inscrição. Caso esteja tudo correto, o aluno deverá procurar a Seção de Contabilidade (sala 2050 do 

IGC ou pelo telefone 31 3409-5405). 
 
 
 

18) NÃO COMPARECI AO CAMPO. COMO FAÇO A DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO? 

O aluno pode entrar em contato pelo e-mail geologia@igc.ufmg.br  ou pelo telefone 31 3409-5424 

informando que não compareceu ao campo. Será gerada uma GRU (Guia de Recolhimento da União) 

em seu nome para que providencie a devolução do valor recebido e entregue o comprovante na 

secretaria do Departamento (sala 329) ou por e-mail (geologia@igc.ufmg.br). 
 
 
 

19) CADASTREI MEU EMAIL DE FORMA ERRADA. O QUE FAÇO? 

Caso você tenha errado a digitação do seu e-mail na hora do cadastro, você não receberá a 

notificação da sua inscrição e nenhuma outra mensagem relativa ao campo. Se isso acontecer, entre 

em contato conosco pelo e-mail geologia@igc.ufmg.br com o titulo "Alterar o meu e-mail". Informe 

seu nome, o campo marcado e o e-mail correto que deseja cadastrar. 
  
 
 

20) PAGO ALGUMA MULTA POR NÃO COMPARECER AO CAMPO? 

Não. O aluno deverá apenas devolver o valor do auxílio recebido, via GRU, e entregar o comprovante 

na secretaria do Departamento (sala 329) ou por e-mail (geologia@igc.ufmg.br), não acarretando 

qualquer multa ao solicitante. 

 
 
 

21) QUAIS SÃO AS PENALIDADES PREVISTAS PARA QUEM NÃO FIZER A DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES RECEBIDOS? 

Conforme estipulado pelas normas para concessão de Auxílio Financeiro para Trabalho de Campo, o 

aluno que não realizar a devolução do valor recebido via GRU, e entregar o comprovante de 

pagamento, não poderá receber Auxílios Financeiros futuros, enquanto perdurar a pendência. 

 

O nome do aluno ficará registrado como em situação irregular e esta situação será revertida apenas 

após a entrega dos comprovantes de pagamento faltantes na secretaria do Departamento. 

mailto:geologia@igc.ufmg.br
mailto:geologia@igc.ufmg.br
mailto:geologia@igc.ufmg.br
mailto:geologia@igc.ufmg.br
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22) COMO É FEITA A COMPROVAÇÃO DE QUE COMPARECI AO CAMPO? 

A partir do cadastro das inscrições é gerada pelo Departamento de Geologia uma lista de presença 

que será levada pelo professor no campo e na volta a lista deve ser entregue à Seção de 

Contabilidade. Todos os alunos devem assinar essa lista, principalmente aqueles que receberam o 

auxílio financeiro, pois é com base nesta lista que a Seção de Contabilidade fará a verificação. 

Aqueles que receberam o auxílio e não assinaram a lista serão considerados ausentes e terão uma 

GRU (Guia de Recolhimento da União) gerada em seu nome para devolução dos valores.  

 
 
 

23) COMPARECI AO CAMPO, MAS NÃO ASSINEI A LISTA DE PRESENÇA. O QUE FAZER? 

Neste caso caberá ao professor da disciplina apresentar alguma comprovação da participação do 

aluno no campo. Seja com alguma outra lista de chamada que ele tenha feito ou com avaliações 

realiadas no campo.  

 
 
 

24) PERDI O PRAZO DE INSCRIÇÃO. PODEREI IR AO CAMPO? 

Sim. A inscrição é apenas para recebimento do auxílio, não interferindo na participação do aluno na 

atividade de campo. Ou seja, mesmo que o aluno tenha perdido o prazo e não vá receber o auxílio, 

ele pode ir ao campo junto com a turma normalmente, mas terá que arcar com as despesas da 

viagem: hospedagem, refeições, etc. 

 

OBSERVAÇÃO: Nos campos que acontecem em Diamantina, nos quais os alunos se hospedam na 

Casa da Glória, a hospedagem não é cobrada, pois o Instituto é vinculado ao IGC/UFMG. Desta 

maneira, os alunos têm de arcar apenas com as refeições. 
 
 
 

25) O QUE É A CASA DA GLÓRIA E O QUE TENHO QUE LEVAR? 

Órgão vinculado ao Instituto de Geociências – IGC/UFMG, o Instituto Casa da Glória é situado na 

Cidade de Diamantina. Apoia a realização de projetos de pesquisa, cursos de graduação, pós-

graduação e extensão em geociências, além de atividades e eventos artísticos, culturais e de outras 

áreas de conhecimento da UFMG e outras instituições. 

 

Para a hospedagem na Casa da Glória o usuário deve levar roupa de cama e toalhas (eles emprestam 

travesseiro e cobertor). O Instituto não fornece desjejum.  
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Nas atividades de campo vinculadas aos cursos de graduação e Pós, não são cobradas diárias dos 

alunos e professores. 
 
 
Atenciosamente, 
Departamento de Geologia 
Instituto de Geociências - IGC 
 


