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APRESENTAÇÃO
SIGAA – Portal do Discente

>> Sobre o SIGAA
O SIGAA informatiza os procedimentos da área acadêmica através dos módulos de: graduação, pós-graduação (stricto e lato sensu), ensino técnico, ensino médio e
infantil, submissão e controle de projetos e bolsistas de pesquisa, submissão e controle de ações de extensão, submissão e controle dos projetos de ensino (monitoria e
inovações), registro e relatórios da produção acadêmica dos docentes, atividades de ensino a distância e um ambiente virtual de aprendizado denominado Turma Virtual. Da
mesma maneira do SIPAC também disponibiliza portais específicos para: reitoria, professores, alunos, tutores de ensino a distância, coordenações lato-sensu, stricto-sensu e
de graduação e comissões de avaliação (institucional e docente).

OBSERVAÇÃO!
Os nomes de turma, códigos de disciplinas, grades e cargas horárias utilizadas nos exemplos desse manual são fictícias, os dados utilizados nesse manual visam instruir
o discente na utilização do sistema.

1. Atualização do Dados Pessoais.
SIGAA – Portal do Discente

Importante!
Antes de prosseguir para o cadastro único de bolsistas, é necessário que você atualize os dados pessoais – dados bancários, renda, despesa familiar (mensal) e quantidade
de membros do grupo familiar.

Clique em “Meus Dados Pessoais” a seguinte página será exibida:
Preencha os campos e clique em
Você receberá a seguinte mensagem:

para prosseguir.

2. Aderir ao Cadastro Único
SIGAA – Portal do Discente

Após atualizar os dados bancários (conforme explicado no capítulo anterior), você deve realizar a adesão do Cadastro Único, o qual é obrigatório a todos os discentes que
desejam participar dos programas de assistência estudantil da UFS.
Para realizar o cadastro único, acesse o SIGAA → Módulos → Portal do Discente → Bolsas → Aderir ao Cadastro Único.

A seguinte tela será exibida:

OBS: O Programa Bolsa Viagem poderá ser solicitado a qualquer tempo, sendo considerado demanda de fluxo contínuo, conforme Resolução 04/2006/CONSU.
Leia atentamente as informações, marque a caixa “Eu li e concordo com os termos acima citados”, clique em

para prosseguir.

Preencha cuidadosamente as informações do seu perfil para bolsista, elas podem ser utilizadas pelos professores, pois facilita o processo de seleção de alunos em outras
bolsas oferecidas pela UFS.
Clique em

e selecione os comprovantes de renda.

OBS: Para maiores detalhes sobre os que são considerados comprovantes de renda leia as informações na tela.

Com as informações preenchidas e arquivos selecionados. Clique no botão

para continuar.

A tela de atualização do endereço familiar é exibida, caso o endereço da família seja diferente do apresentado na tela clique em
para prosseguir.

A tela do Questionário Socioeconômico será exibida, selecione as
opções adequadas e clique em

para finalizar essa etapa.

O próximo passo será a solicitação de bolsa de Assistência Estudantil.

e atualize-o. Clique no botão

3. Solicitação de Bolsa de Assistência Estudantil
SIGAA – Portal do Discente

OBS: Caso você não tenha atualizado seu perfil ou não tenha feito a adesão ao cadastro único, é imprescindível que tais etapas sejam concluídas antes da solicitação, verifique
os capítulos anteriores para acompanhar o procedimento.

Conheça os Programas de Assistência Estudantil:
PROGRAMA BOLSA TRABALHO - Tem por finalidade assistir ao estudante regularmente matriculado nos cursos de graduação da UFS e com renda familiar per capta
comprovadamente baixa.
PROGRAMA BOLSA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA - Tem o objetivo de propiciar as condições de permanência e moradia de estudantes comprovadamente matriculados em
cursos de graduação da UFS e com nível de renda considerado baixo.
PROGRAMA BOLSA ALIMENTAÇÃO - Destina-se aos discentes regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da UFS, com renda familiar “per capita”
comprovadamente baixa, a fim de garantir assistência às suas necessidades de alimentação básica, contribuindo para a sua permanência nesta Universidade.
PROGRAMA ISENÇÃO DO RESUN - Destina-se aos discentes regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da UFS, com renda familiar “per capita” comprovadamente
baixa, a fim de garantir assistência às suas necessidades de alimentação básica, contribuindo para a sua permanência nesta Universidade, através do uso gratuito do RESUN.

Para solicitar as bolsas de assistência estudantil, acesse o SIGAA → Módulos → Portal do Discente → Bolsas → Solicitação de Bolsas → Solicitação de Bolsa Auxílio. Como
indicado na figura abaixo:

A tela de seleção da bolsa é exibida, atente para os períodos de inscrição da bolsa requisitada. Clique em

para prosseguir.

Será exibida a tela contendo o resumo.
A tela contendo o resumo do que foi preenchido será exibida, certifique-se de preencher
o campo da Justificativa de Requerimentos e clique em
solicitação da bolsa.

para finalizar a

O comprovante da solicitação será exibido, caso deseje imprimi-lo clique em

.

No capítulo seguinte você aprenderá como acompanhar situação de bolsa, visualizar sua situação, se foi convidado para entrevista, se a bolsa foi deferida ou
finalizada.

4. Acompanhar Solicitação de Bolsa de Assistência Estudantil
SIGAA – Portal do Discente

Para acompanhar a Bolsa de Assistência Estudantil, acesse o menu SIGAA → Módulos → Portal do Discente → Bolsas → Solicitação de Bolsas → Acompanhar Solicitação de
Bolsa Auxílio. Como indicado na figura abaixo:

A tela de acompanhamento será exibida.

IMPORTANTE:

Atente-se em acompanhar as informações atualizadas da sua solicitação de bolsa-auxílio, nessa página será apresentada a situação da sua

requisição.
Boa sorte e bons estudos!!!

Caso haja quaisquer dúvidas entre em contato com a CODAE nos telefones:
Campi de São Cristóvão, Laranjeiras e Saúde: 2105-6430, 2105-6458, 2105-6428 e 2105-6545.
Campus de Itabaiana (Setor de Assistência Estudantil- SAES): 3432-8210
Campus de Lagarto: 3631-7195
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