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SAE – Assistência Estudantil:
Objetivo
Esse manual visa salientar os passos a serem seguidos pelos
discentes para solicitar bolsas auxílio, que são ofertadas pela
equipe da PROEST.

Resumo do processo em geral

1– Atualizar dados pessoais;
2– Adesão ao Cadastro Único;
3– Solicitação de bolsa auxílio;

4– Alterar arquivos anexados no Cadastro Único;
5– Acompanhar a situação das bolsas auxílio.

1 – Atualizar dados pessoais:
Antes de acessar a adesão ao Cadastro Único, o discente deverá
atualizar seus dados pessoais. Insira os dados bancários, renda,
despesa familiar mensal e quantidade de membros do grupo
familiar. Seu preenchimento é obrigatório para poder realizar a
solicitação de bolsas.
Para atualizá-los, acesse o menu “Meus Dados Pessoais”.
Como mostra a imagem abaixo.

Feito isso, será direcionado para a seguinte página:

Após preencher todos os campos, clique em “Confirmar”. Logo,
a seguinte mensagem de confirmação aparecerá:

2 – Adesão ao Cadastro Único:
O Cadastro Único é um instrumento que identifica e caracteriza
as famílias de baixa renda, com intuito de conhecer melhor a
realidade socioeconômica dessa população. Nele são registradas
informações como: características da residência, identificação de
cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre
outras. Atualmente o Cadastro Único é a porta de entrada para
programas de assistência do governo federal, assim como os
programas de assistência estudantil da UFS. Para realizar a
adesão, basta acessar:
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Feio isso, o discente será direcionado para a seguinte página:

O usuário deve atentar-se para os termos dos programas de
assistência, os quais devem ser lidos e aceitos. Feito isso, clique
em “Continuar”.

2 – Adesão ao Cadastro Único:
Após concordar com os termos, o usuário será direcionado para
a página abaixo. As informações a serem inseridas aqui serão
usadas quando um professor desejar buscar alunos de acordo
com um perfil na base de dados do SIGAA.

Atenção! O campo destacado na imagem contém a lista dos
documentos que devem ser inseridos para a comprovação da
renda familiar, portanto certifique-se que está inserindo os
arquivos corretos.
Atenção! Os campos marcados com este ícone
preenchimento obrigatório.

, são de

Após preencher todos os campos, clique em “Gravar Perfil”.

2 – Adesão ao Cadastro Único:
Após realizar a operação anterior, esta tela contendo a
confirmação do endereço familiar irá aparecer:

Nessa tela irá aparecer o endereço cadastrado pelo discente em
“Meus dados pessoais”. Para dar continuidade é necessário
confirmar se o endereço realmente está correto. Se estiver
correto, basta clicar em “Continuar” e será direcionado para o
questionário socioeconômico.
Se por ventura estiver incorreto, basta clicar em “Sim”, logo a
seguinte tela surgirá:

Basta inserir os dados corretos e clicar em “Continuar”. Feito
isso, será direcionado para o questionário socioeconômico.

2 – Adesão ao Cadastro Único:
A próxima etapa será responder o questionário socioeconômico.

Por favor, atentar-se para os campos marcados com este
ícone , pois são de preenchimento obrigatório.

Após preenchê-lo, clique em “Confirmar Inscrição”. Feito isso a
seguinte mensagem de confirmação aparecerá:

Após aderir ao Cadastro Único, o usuário poderá se inscrever
em programas de assistência estudantil.

3 – Solicitação de bolsa auxílio:
Para realizar a solicitação de bolsas auxílios o discente tem que
atender a algumas exigências conforme o edital e aderir ao
Cadastro Único. Para solicitar as bolsas acesse:
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Será direcionado(a) para a seguinte página:

Leia atentamente as informações e escolha a bolsa desejada.
Atenção! Caso escolha a bolsa cultura ou esporte, você deverá
escolher a modalidade em que deseja se inscrever.
Ex: A bolsa esporte poderá ter várias modalidades, como futebol,
futsal, vôlei etc. Caso escolha futebol, concorrerá apenas em
futebol. Se por ventura não conseguir aprovação, não poderá ser
realocado para outra modalidade.
Após escolher a bolsa desejada, clique em “Continuar”.

3 – Solicitação de bolsa auxílio:
Após escolher a bolsa desejada, será direcionado para uma
página
contendo
suas
respostas
do
questionário
socioeconômico. No fim da página o usuário deverá informar
alguns dados e a justificativa de requerimento da bolsa:

Nessa página deverá informar o transporte utilizado para se
deslocar para a UFS e justificar o requerimento da bolsa, este é
de preenchimento obrigatório. Para finalizar, clique em
“Cadastrar”.

3 – Solicitação de bolsa auxílio:
Após cadastrar a justificativa de requerimento, a seguinte
mensagem de confirmação de inscrição da bolsa aparecerá:

A bolsa auxílio foi solicitada com sucesso.

4 – Alterar arquivos anexados
no Cadastro Único :
O usuário poderá alterar os documentos comprobatórios de
renda familiar inseridos no momento da adesão ao Cadastro
Único. Porém só poderá alterá-lo na data fim da última bolsa
aberta para inscrição.
Ex: As bolsas cultura, esporte e inclusão estão com as inscrições
abertas. Sendo que cultura e esporte encerram dia 15/06/2016,
mas a bolsa inclusão encerra dia 20/06/2016, ou seja, a data final
para alterar os arquivos será dia 20/06/2016.
Para alterar os arquivos anexados, acesse:
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Feito isso, será direcionado para a seguinte página:

4 – Alterar arquivos anexados
no Cadastro Único :
Nessa página o usuário poderá alterar os arquivos anexados.
Para remover um arquivo basta clicar no ícone .

Para inserir arquivos basta clicar em “Escolher arquivo” e enviálo.
Feito isso clicar em “Alterar” e em seguida a seguinte tela de
confirmação aparecerá:

5 – Acompanhar a situação
das bolsas auxílio:
O usuário poderá acompanhar a situação das bolsas. Para
realizar essa operação, acesse:
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Logo o usuário será direcionado para a página abaixo, a qual
contém o histórico de solicitações juntamente com a situação em
que cada bolsa auxílio se encontra:

Atenção! Fique atento para o período de divulgação dos
resultados das bolsas auxílios.
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