
Em consonância com o Programa Nacional de Assistência Estudantil (Decreto 7.234, de 

19 de julho de 2010), a UFJF oferece diversas modalidades de bolsas e auxílios para 

estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A obtenção dos benefícios 

está condicionada a uma avaliação socioeconômica e à disponibilidade orçamentária.  

Quem pode solicitar bolsas e auxílios estudantis? 

• Discente regularmente matriculado em cursos de graduação presencial na UFJF; 

• Discente que não concluiu nenhuma graduação; 

• E possui renda bruta mensal familiar per capita de até 1,5 salários mínimos. 

 

Há várias modalidades de bolsas e/ou auxílios estudantis: Auxílio transporte, auxílio 

alimentação, Bolsa PNAES, auxílio Creche; Auxílio Moradia.  

(Bolsa PNAES: bolsa pecuniária destinada aos graduandos dos cursos presenciais da 

UFJF, que comprovem vulnerabilidade socioeconômica (baixa renda), e estejam dentro 

do número de bolsas oferecidas pela UFJF. ) 

 

Como solicitar? 

• Acesse o site da PROAE; https://www2.ufjf.br/proae/editais/2016-fluxo-

continuo/ 

• Localize o ícone SOLICITAÇÃO DE BOLSA e clique em FLUXO CONTÍNUO; 

• Leia com atenção a Portaria 01/2020 PROAE que dispõe sobre o procedimento 

de avaliação socioeconômica; 

• Acesse o SIGA 3 ; 

• Clique no ícone Apoio Estudantil; 

• Preencha e conclua o formulário socioeconômico (na aba assistência estudantil) 

no SIGA 3;  

• Digitalizar toda documentação de todos os membros do grupo familiar, solicitada 

no Anexo II https://www2.ufjf.br/proae/wp-

content/uploads/sites/57/2020/03/ANEXO-II.pdf da Portaria 01/2020, salvar em 

formato PDF e enviá-la em um único e-mail. É importante que o (a) discente 

verifique a qualidade do arquivo, que deve estar legível. O assunto do e-mail 

deverá ser NOVA SOLICITAÇÃO seguida do nome completo do discente. 

• O formulário socioeconômico deverá ser enviado em PDF juntamente com os 

demais documentos 

• No corpo do e-mail devem constar nome e matrícula do(a) discente. A 

documentação deverá ser enviada em um único arquivo PDF, o estudante deverá 

reunir e digitalizar toda a documentação de acordo com a ordem descrita no anexo 

II da Portaria 01/2020. A documentação de renda (item 5) deverá ser organizada 

por cada membro do grupo familiar.   

• A documentação deverá ser entregue em um único arquivo PDF. Caso não seja 

enviada em um único arquivo, a documentação não será analisada.  
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• O resultado da análise será enviado através da plataforma SIGA 3 🡪 Assistência 

Estudantil 🡪 Resultado.  

• A partir do retorno das atividades presenciais, só serão aceitos documentos 

impressos entregues na PROAE.  

• É importante a leitura atenta da documentação abaixo : 

•  PORTARIA PROAE Nº 01 2020 – Dispõe sobre o procedimento de avaliação 

socioeconômica para fins de acesso às bolsas e auxílios de assistência estudantil. 

(https://www2.ufjf.br/proae/wp-content/uploads/sites/57/2020/03/PORTARIA-

PROAE-N%C2%BA-01-2020.pdf ) 

• ANEXO II da Portaria PROAE 01/2020 (Relação de Documentos Obrigatórios) 

(https://www2.ufjf.br/proae/wp-content/uploads/sites/57/2020/03/ANEXO-

II.pdf ) 

 

http://www2.ufjf.br/proae/wp-content/uploads/sites/57/2020/03/PORTARIA-PROAE-N%C2%BA-01-2020.pdf
https://www2.ufjf.br/proae/wp-content/uploads/sites/57/2020/03/PORTARIA-PROAE-N%C2%BA-01-2020.pdf
https://www2.ufjf.br/proae/wp-content/uploads/sites/57/2020/03/PORTARIA-PROAE-N%C2%BA-01-2020.pdf
http://www2.ufjf.br/proae/wp-content/uploads/sites/57/2020/03/ANEXO-II.pdf
https://www2.ufjf.br/proae/wp-content/uploads/sites/57/2020/03/ANEXO-II.pdf
https://www2.ufjf.br/proae/wp-content/uploads/sites/57/2020/03/ANEXO-II.pdf

