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GUIA – PAE – RENOVAÇÃO/CANCELAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO (PROAD) 

O presente documento tem o objetivo de orientar docentes, técnicos e dirigentes 

quanto aos procedimentos necessários para solicitar a Renovação de Bolsa Estágio na 

Mesa-Virtual do SIPAC. 

125.62 - ESTÁGIOS NÃO OBRIGATÓRIOS DOS ALUNOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

(RENOVAÇÃO DE BOLSA ESTÁGIO - PROAD) 

Prorrogação por novo período do contrato do atual bolsista. 

REQUISITOS BÁSICOS 
O bolsista deve estar matriculado em curso de graduação da UFPA. O prazo máximo de 
contratação é de 2 anos. 

CANCELAMENTO 

Solicitação de encerramento de contrato do atual bolsista. 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

1. Requerimento de Renovação de Bolsa Estágio (PROAD); ou 
2. Requerimento de Cancelamento de Bolsa Estágio (PROAD). 

OBSERVAÇÃO: Ambos os documentos devem conter assinatura do Dirigente da 
Unidade. 
 

 

GUIA DE CADASTRAMENTO PAE – RENOVAÇÃO DE BOLSA ESTÁGIO 

Procedimentos referentes à abertura de processos eletrônicos na mesa virtual do 

SIPAC – Módulo Protocolo. 

 

 

1 – Entrar no sistema SIPAC, 

com seu usuário e senha. 
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2 – Escolha o módulo protocolo. 

3 – Selecione “Mesa Virtual” 

4 – Na aba “Documentos” 

selecione “Cadastrar Documento”. 
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Em seguida deverão ser informados os seguintes dados: 

Tipo de documento: Requerimento de Renovação de Bolsa Estágio ou 
Requerimento de Cancelamento de Bolsa Estágio 
Assunto do Documento: 125.62 - ESTÁGIOS NÃO OBRIGATÓRIOS DOS 
ALUNOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO. 
Natureza do documento: Ostensivo 
Assunto detalhado: resumo informativo do que está registrado no documento. 
Observações: neste campo devem ser inseridas observações do documento. 

Forma do Documento: Escrever Documento 
 

 

 

ORIENTAÇÃO: O Requerimento de Renovação de Bolsa Estágio ou 
Requerimento de Cancelamento de Bolsa Estágio deve ser assinado pelo 
dirigente máximo da unidade. 

6 – Clique em Carregar Modelo 

 5 - Escolha “Escrever 

Documento” 

8 - Clique em “Adicionar Assinante” 

7 – Preencha os 

dados da Tabela 
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Na etapa seguinte você deve anexar o Comprovante de Matrícula 
Atualizado do discente. 

 
 
 

 

 

 

10 – Escreva: 

“Comprovante 

de Matrícula” 

14 – Escolha a categoria 

“Aluno” e, em seguida, informe 

o nome do discente 

14 – Informar destino do 

Documento: 11.69 -

PROAD 

11 – Informe o 

período letivo em 

que o aluno está 

matriculado. 

12 – Clique para anexar o 

Arquivo referente ao 

Comprovante de Matrícula. 

13 – Clique em “Anexar”; e, 

posteriormente, em 

“Continuar”. 

15 – Clique em “Inserir”; e, 

posteriormente, em 

“Continuar” 
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Caso haja pendência com a Renovação a PROAD devolverá o documento com Despacho. 

Para visualizar, acesse a Mesa Virtual do SIPAC e siga as orientações abaixo 

 

 

15 – Você pode pré-

visualizar o documento 

16 – Clique em “Confirmar” 

17 – Clique para visualizar o 

documento. 
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Marque o documento 

referente à Renovação 

Clique para Receber 

Altere para “Documentos na Unidade” 

Clique no número do documento 

Escolha “Trâmites” 

Passe o Mouse em “Despachos” e 

Clique para Visualizar 



  
  

Versão 01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informamos que a bolsa estágio só poderá ser renovada 

até a data XX/XX/XXXX em virtude de ...... solicitamos 

manifestação da unidade para efetivar a renovação 

Clique em “Voltar” 

Clique em no menu 

Escolher Despacho de 

Documento > Adicionar 

Despacho 
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OBSERVAÇÃO: Se o despacho for redigido por usuário que não seja o dirigente da unidade, 

estará pendente de autenticação. Para realizar a autenticação o dirigente deverá acessar a 

mesa virtual do SIPAC na opção abaixo apresentada: 

 

 

 

 

Após Autenticar o Despacho do documento envie para 11.69 PROAD. 

Tipo de Despacho: Decisório 

Informar se favorável ou não 

O Responsável pelo 

Despacho deve ser o 

dirigente da unidade Clique em “Informar Despacho” 

Redija o Despacho. 

Na aba “Despacho” 

escolha autenticar. 

Clicar em “Autenticar Despacho” 


