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� O auxílio-alimentaçãodeveráser solicitado pelo servidor da
UFC através de formulário próprio contido no Sigepe.

� O auxílio-alimentação não pode ser recebido
acumuladamente, no caso de o servidor da UFC possuir
vínculo comoutro órgão da Administração Pública Direta
e/ou Indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Observações iniciais



� Acessar o site do SIGEPE com seu login (CPF) e senha.
https://sso.gestaodeacesso.planejamento.gov.br/cassso/login

1º Passo



� Clicar no primeiro ícone: “Sigepe Servidor e Pensionista”.

2º Passo



� Clicar no ícone “Requerimentos Gerais”.

3º Passo



4º Passo

� Selecionar vínculo/matrícula referente à UFC.



� Clicar no ícone “Solicitar”.

5º Passo



� Clicar no ícone “Incluir Requerimento”.

6º Passo



� Selecionar em “Tipo de Documento” a opção “Auxílio-
alimentação”.

7º Passo



� Conferir e preencher os dados do formulário apresentado.

8º Passo



� Ir ao final do formulário apresentado e clicar em “Gerar 
Documento”.

9º Passo



� Conferir os dados apresentados no lado direito e, em seguida, 
clicar em “Gravar”.

10º Passo



�Marcar a caixa do requerimento. Em seguida,
“Assinar em Lote”.

11º Passo



�Clicar “sim”.

12º Passo



�Inserir “login” (CPF) e “senha”.

13º Passo



�A “Mensagem de Sucesso” aparecerá.

14º Passo



�Clicar na caixa para “Registrar Ciência” e 
“Enviar para Análise”.

15º Passo



�Clicar “sim”.

16º Passo



�A “mensagem de sucesso” aparecerá.

17º Passo



� Após o requerimento ser analisado pela Progep, o interessado
será notificado por e-mail e, posteriormente, deverá acessar o
site do SIGEPE, conforme os passos 1 a 3, para “Dar Ciência”
ao requerimento analisado, independente de ele ter sido
deferido (aceito) ou indeferido (não aceito).

18º Passo – Após análise da Progep



� Marcar o quadro para “Registrar Ciência” e, depois, clicar em 
“Dar Ciência”.

19º Passo – Após análise da Progep



� Em seguida, clicar em “Sim”.

20º Passo – Após análise da Progep



� Aparecerá a “Mensagem de Sucesso” finalizando o processo.

21º Passo – Após análise da Progep



� Central de Relacionamento/Progep
� E-mail: css.progep@ufc.br

� Telefone: (85) 3366 7395 / 3366 7579

� Endereço: Rua Paulino Nogueira, 315 – Bloco I – Térreo –
Benfica – CEP 60020-270 – Fortaleza – CE

� Divisão de Administração de Benefícios – Diben/Coqvt/Progep
� E-mail: diben.coqvt@ufc.br

� Telefone: (85) 3366 7410

Dúvidas?


