Manual do Discente
Solicitação de Auxílio

Aderir ao cadastro único

Para participar do processo de solicitação de Auxílio/Bolsa o discente deve preencher
primeiramente o cadastro único.

É necessário aceitar os termos antes de continuar com o preenchimento do cadastro
único.

O discente precisa ainda preencher alguns dados adicionais:
Descrição Pessoal – Uma breve descrição sobre o discente.
Áreas de Interesse – O discente deve informar suas áreas de interesse acadêmico.
Currículo Lattes – Caso possua, o discente pode informar o link do seu currículo lattes.

O próximo passo é confirmar o endereço da família.

1 – O primeiro campo é destinado as perguntas a serem respondidas no cadastro único.
2 – O segundo campo é destinado ao preenchimento dos dados das pessoas que
contribuem com a renda familiar.
3 – O terceiro campo corresponde aos itens do conforto familiar que o discente possui.
Após o término do preenchimento, o estudante deve clicar em “Confirmar Inscrição” e
finalizará o processo de adesão ao cadastro único e estará liberado para solicitar auxílio
e bolsas.

Solicitação de Auxílio/Bolsa

Após preencher o cadastro único o discente está pode solicitar Auxílios e Bolsas.

O sistema irá apresentar a relação de todos os auxílios e bolsas disponíveis para
inscrição, bem como instruções sobre o processo e link para editais. O discente deve
selecionar qual bolsa deseja se inscrever, clicar em “Eu li e compreendi as instruções e
prazos informados acima” e clicar em “Continuar >>>”

1 – O discente deve informar em quais turnos está presente na UFSB bem como o meio
de transporte utilizado e o gasto mensal com transporte.
2 – O próximo passo é anexar a documentação exigida no edital da Bolsa/Auxílio.

3 – Por fim, o estudante deve apresentar uma justificativa para o seu requerimento de
bolsa.
Após clicar em “Cadastrar” o sistema irá gerar um comprovante de inscrição que pode
ser impresso pelo discente.
A qualquer momento o discente pode verificar o andamento de sua solicitação através
do caminho: Menu Bolsas -> Solicitação de Bolsa/Auxílio -> Acompanhar Solicitação de
Bolsa/Auxílio.

