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GOVERNO DO ESTADO

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PROAF Nº Ol/2020

Disciplina
restituição
inscriçÕes.

o procedimento de
de valores vinculados a

CONSIDERANDO a necessidade de se institucionalizar os
procedimentos de restituição de valor vinculado à nâo oferta de cursos e outros
de interesse Institucionalª

A PRÓ-REITORA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de suas
atribuições legais,

INSTRUI:

Art. 1º - Os inscritos em Cursos de Extensão, Pós-Graduaçâo e outros, cuja
oferta preconize o pagamento de valores de inscriçâo e que venha a não
ser contemplado com o número mínimo de inscritos ou qualquer força
maior que inviabilize sua oferta, poderá requerer solicitação de
restituiçâo do valor pago, medíante:

1. Ofício da coordenação do Curso, direcionado à PROAF,
devidamente justificado e protocolado junto à Divísâo de Protocolo
e Comunicação do SAuEL, contendo:

a. Relaçâo dos inscritos com direito a restituição;

b. Relatório "Listagem de boletos quítados" emitida pelo SICOR
(Código TEARR75) e/ou cópia dos boletos pagos;

c. Relação contendo o nome dos candidatos inscritos e que
efetuaram o pagamento; valor a ser restituído; Banco;
Agência; Número da Conta Corrente ou da Conta Poupança;
Código da operaçâo/Depósito.

Parágrafo Único: A restituição de que trata este artigo, ocorrerá via depósito em
conta bancária informada no processo, conforme estabelecido
na alínea "c" Inciso 1, desde que o nome e CPF informados
sejam do inscrito.

Art. 2º - Cabe à Coordenaçâo do Curso encaminhar previamente à Diretoria de
Material da PROAF, os dados dos beneficiários inscritos, solicitantes da
restituiçâo, para o devido cadastramento no Sistema SICOR e anexado
ao processo, contendo as seguintes informações:
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1. Nome; endereço completo, (rua, número, cidade, estado e CEP),
data de nascimento, número do RG (com data de emissão e
órgão expedidor), número do CPF;

Art. 3º - Os processos de solicitação de devoluçâo, de que trata esta Instrução
devem ser emitidos preferencialmente dentro do exercício corrente;

Art. 4º - Nâo serâo aceitos pedidos protocolados diretamente pelo inscrito;

Art. 5º Esta Instruçâo de servíço entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se a Instruçâo de Serviço PROAF Ol/2015.

Universidade Estadual de Londrína, 30 de outubro de 2020.

4 ,,-/'// .Prof. Aienil Staviski'Pró-Reitor de Administração e Finanças
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