
PASSO A PASSO PARA SOLICITAÇÃO DE BOLSAS E CADASTRO DE CONTA CORRENTE 

Solicitação de Bolsas e Auxílios/Recebimento de Documentos 

1º: Acessar o SIGA 3 e clicar no ícone Apoio Estudantil para preencher o formulário 

socioeconômico. 

 

 

Obs.: Durante o preenchimento do formulário a opção “salvar”, localizada no final da 

página, permite que o estudante salve os dados informados, podendo alterá-los 

posteriormente. Ao final do preenchimento, o estudante deve clicar na opção 

“concluir” para que o formulário possa ser impresso e assinado. 

2º: Imprimir e assinar o formulário concluído no SIGA 3.  

3º: Entregar a documentação na PROAE (alunos do campus Juiz de Fora) ou na Central 

de Atendimento em Governador Valadares, conforme anexo II da Portaria 02/2016 – 

PROAE em envelope lacrado, com a folha de rosto preenchida e afixada na parte 

externa do envelope. O formulário impresso e assinado e o comprovante de matrícula 

emitido através do SIGA devem constar da documentação. 



Obs.: As orientações e o modelo da folha de rosto estão disponíveis na página da 

PROAE, na aba “Editais” => 2016- Fluxo contínuo. 

 

 

 

Acompanhamento e Resultado da solicitação 

Os resultados serão disponibilizados no SIGA 3, no ícone resultado, sendo o prazo de 

30 dias úteis para cada resposta no SIGA, contadas a partir da entrega da última 

documentação. 



 

 

 

Na análise socioeconômica, poderão ser solicitados documentos obrigatórios 

pendentes e/ou complementares, que deverão ser entregues no prazo de 120 dias 

corridos da publicação da resposta no SIGA.  

Em caso de avaliação concluída, o estudante que desejar recorrer do resultado, deverá 

entregar o formulário no prazo de cinco dias úteis. O modelo de formulário para 

recurso está disponível na página da PROAE, na aba “Editais” => 2016 – Fluxo 

Contínuo. 



 

Caso o estudante não queira recorrer do resultado, quando concluído, ele deverá se 

dirigir à PROAE ou à Central de Atendimento em Governador Valadares para assinar o 

termo de compromisso. 

Obs.: O prazo para divulgação pela PROAE da resposta de cada etapa (documentação 

inicial, documentação complementar e recurso) é de 30 dias úteis, contadas da 

entrega da última documentação. É de responsabilidade exclusiva do estudante o 

acompanhamento do andamento do processo no SIGA 3. 

Termo de Compromisso 

Após a conclusão da avaliação socioeconômica, em caso de concessão do benefício, o 

aluno deve se dirigir à PROAE (alunos do campus Juiz de Fora) ou à Central de 

Atendimento em Governador Valadares para assinar o termo de compromisso, que é o 

documento que dá início ao direito de recebimento do benefício.  

O primeiro lançamento ocorre somente após a assinatura do termo, no qual o aluno 

deve dar ciência a respeito das modalidades concedidas e dos seus direitos e deveres 

enquanto bolsista. 

Cadastro dos bolsistas 

Após a assinatura do termo de compromisso, o aluno é cadastrado na respectiva 

modalidade de bolsa no SIGA. 

No caso do Auxílio Alimentação, a PROAE envia o nome dos beneficiários para o 

Restaurante Universitário, que passará a permitir o acesso gratuito em todas as 

refeições oferecidas. Após a assinatura do termo de compromisso, o estudante deverá 

procurar o RU para se informar sobre os procedimentos para acesso. 



No caso da Bolsa Permanência, o estudante deve se cadastrar no sistema próprio do 

MEC, em razão de ser um programa específico, cuja execução orçamentária é feita 

pelo FNDE. No momento, o Governo Federal suspendeu a inclusão de novos 

beneficiários no programa, portanto estão sendo concedidas somente as bolsas 

oferecidas pela UFJF, através de recursos próprios e do Programa Nacional de 

Assistências Estudantil (PNAES). O programa está disponível somente para alunos que 

comprovem ser quilombola ou indígena, de acordo com a regulamentação específica. 

Nos casos da Bolsa PNAES e dos auxílios creche, transporte e moradia, o cadastro do 

bolsista permite que o pagamento seja realizado através do SIGA, com a geração das 

requisições de pagamento (folha). Para isso, o próprio estudante deve 

cadastrar/atualizar sua conta bancária no SIGA 3, observando os seguintes passos: 

1º: Acessar o SIGA 3 com CPF e senha cadastrada. 

 

2º: Clicar no ícone BOLSAS na página inicial do SIGA 3. 

 

 

 



 

3º: Selecionar a opção Meus Dados Bancários. 

 

4º: Clicar em Nova Conta Corrente. Obs.: Caso o aluno já possua conta cadastrada, ela 

aparecerá em azul logo abaixo do botão indicado. Se não houver necessidade de 

alteração da conta, não é necessário prosseguir com o processo de cadastro de conta 

bancária. 

 

 

 

 

 

 

 



5º: Inserir os dados bancários, marcar a opção “ativa” e clicar no botão Salvar Conta 

Corrente. Os campos “Banco” e “Agência/Dígito” devem ser preenchidos a partir de 

busca no próprio sistema, utilizado o botão indicado na figura. 

 

6º: Verificar se a conta assinalada como “ativa” e destacada de azul está correta e, em 

seguida, clicar no botão Salvar Alterações. 

 

Observações importantes em relação à conta a ser cadastrada: 

- Deve ser conta corrente. Não pode ser poupança, conta salário, ou qualquer outra 

modalidade. 

- O bolsista deve ser o único titular da conta. Não pode ser conta conjunta. 

- O cadastro correto da conta é de responsabilidade do estudante e, em caso de 

eventual impossibilidade de pagamento por inconsistência nos dados bancários, não 

haverá pagamento retroativo. 



Lançamento e Pagamento do Benefício 

O lançamento dos benefícios, com a geração das requisições de pagamento, é o 

procedimento realizado pelo setor administrativo que viabiliza o pagamento realizado 

pela Coordenação de Execução e Suporte Financeiro (COESF). 

As requisições são feitas mensalmente, de acordo com o calendário definido pelo setor 

financeiro. O efetivo pagamento, com o depósito do valor da conta corrente informada 

pelo aluno, nos casos das modalidades de benefício pecuniário, ocorre a partir do 5º 

dia útil do mês subsequente ao lançamento (mês de referência do benefício). 

Obs.: No caso da Bolsa Permanência, o pagamento é realizado a partir do 15º dia útil 

do mês subsequente, considerando o calendário próprio do FNDE/MEC. 

Atendimento ao aluno e dúvidas 

As dúvidas quanto a esses procedimentos devem ser direcionadas ao setor 

administrativo da PROAE, através do endereço secretaria.proae@ufjf.edu.br ou do 

telefone (32) 2102-3777. 

No caso do Programa Bolsa Permanência, o contato deve ser feito pelo e-mail 

permanencia.proae@ufjf.edu.br. 
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