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COMUNICADO 02 – EDITAL N° 96/2020-DEDC 

 

ESCLARECIMENTOS SOBRE O PAGAMENTO DO  
AUXÍLIO FINANCEIRO 

 

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES: 
05/02/2021 1.0 Esclarecimentos sobre o pagamento do auxílio financeiro CDCAR 

 

ESCLARECIMENTO 
 

Os pagamentos dos auxílios financeiros para os estudantes que realizarão o curso de Inglês 

na FCM já foram lançados no SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira e 

aguardam autorização do Governo Federal para crédito em conta.  

 

Inicialmente, havíamos informado que a previsão era para ser creditado hoje (05/02/2021), 

porém, essa previsão não irá se concretizar.  

 

Isso ocorre devido ao cronograma de repasses que é estabelecido pelo Ministério da 

Educação (MEC).  

 

Esclarecemos que a Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário, por meio da 

Coordenação de Desenvolvimento de Carreiras, está realizando a gestão para execução 

financeira dos recursos do Edital n° 96/2020 e tão logo eles sejam creditados em conta 

serão encaminhadas as orientações para que os estudantes possam realizar o pagamento e 

também a prestação de contas do auxílio financeiro.  

 

De todo modo, recomendamos a todos os estudantes selecionados que aguardem o 

pagamento do auxílio financeiro que será realizado na conta do estudante.  

 

Como informado acima, após o pagamento ser creditado, todos os selecionados 

receberão orientações para atualização do boleto e pagamento. 
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Oportunamente ressaltamos, para que não haja dúvidas, que todos os alunos selecionados 

receberão o valor do auxílio para realização do curso de inglês, cujo o custeio já encontra-se 

empenhado no âmbito do Governo Federal (“garantido os recursos para pagamento”).  

 

  
 

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 
(a) - Neste momento, o processo de seleção está em sua fase final, tendo sido realizado sem 

percalços e com êxito em suas etapas. A orientação aos selecionados é para aguardar as 

próximas comunicações da DEDC, considerando que todos os procedimentos que dependem 

do CEFET-MG já foram realizados. 

 

(b) - Não há necessidade do estudante pedir atualização do boleto antes de receber o auxílio 

financeiro e também não há necessidade de enviar e-mails para o CEFET-MG ou para a FCM 

pedindo informações complementares. 

 

 
 
 
 
 

Pedro Henrique Dias de Sousa 
Coordenador de Desenvolvimento de Carreiras 


