Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB

TUTORIAL DE SOLICITAÇÃO DO AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL
MODALIDADE EQUIPAMENTO/TABLET

A solicitação do Auxílio irá ocorrer em duas etapas:
1 - Adesão ao Cadastro Único;
2 - Solicitação de Auxílio.
_______________________________________________________________________________________
1ª Etapa

Adesão ao Cadastro Único
1 – Ao entrar no SIGAA ir para o “Portal do Discente”;

2 – No Menu Auxílio/Bolsas, selecionar a opção “Aderir ao Cadastro Único”;
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3 – Na tela seguinte após a leitura atenta, marque a opção e clique em Continuar;

4 – Na próxima tela, preencha todos os campos obrigatórios marcados com “ * ” e clique em “Gravar
Perfil”;

5 – Na próxima tela aparecerão os dados bancários, como esta modalidade de auxílio não irá gerar valores
monetários, não há necessidade de atualização, clique apenas em “Continuar”;

6 – Na próxima tela, informe o seu endereço, preferencialmente o endereço de residência de sua
composição familiar;
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7 – Na tela de “Composição Familiar”, além de adicionar todos os mebros familiares residentes na
moradia, o/a estudante também deverá constar na lista, selecionando a opção “CANDIDATO AO AUXÍLIO”
no campo parentesco, clicando em “Adicionar Familiar” em seguida;

8 – Após adicionar todos os membros familiares, verifique e corrija, caso necessário, em seguida marque a
opção “Eu li e concordo” e clique em Continuar;

9 – A tela seguinte conterá o Questionário Socioeconômico, responda todas as alternativas de acordo com
a sua realidade, ao final clique em “Confirmar Inscrição” e logo aparecerá a mensagem de confirmação,
finalizando a primeira etapa;
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2ª etapa
Solicitação do Auxílio
1 – Após realizar a Adesão ao Cadastro Único, selecione no Menu Auxílio/Bolsa a opção “Solicitação de
Auxílios” em seguida “Solicitação de Auxílio”;

2 – Selecione o Auxílio desejado, marque a opção abaixo e clique em “Continuar”;

3 – Verifique as respostas no espelho do Questionário Socioeconômico;

4 – Na mesma tela, logo abaixo, verifique seus dados, o “Tipo de Bolsa Auxílio” e o quadro de composição
familiar que você inseriu na primeira etapa;
5 – Em seguida, será necessário anexar os documentos solicitados conforme previsto em Edital.
MAS FIQUE ATENTO!
5.1 Se você já é beneficiário do PAES o único documento que irá acrescentar é a declaração informando
que não possui equipamento (anexo I do Edital), pois, conforme Edital, será considerada a análise
socioeconômica anterior e as comprovações apresentadas nos últimos processos seletivos do Programa.
Após anexar a declaração, preencha a “Justificativa” do pedido com o máximo de informações sobre sua
realidade social e conclua a solicitação. (Veja telas explicativas na página seguinte).
5.2 Se você NÃO é beneficiário do PAES, observe as orientações abaixo de como incluir as documentações
exigidas em Edital. Organize previamente todos os documentos antes de iniciar essa etapa.
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1 - Clique em “Escolher arquivo” do documento exigido em Edital (obrigatoriamente nos formatos:
JPGE ou PDF) e “selecione o local;
2 - Finalize clicando no “Disquete Azul” ao lado e confire se foram todos anexados;
3 - Os documentos anexados deverão aparecer logo abaixo;

6 – Em seguida, preecha a “Justificativa de Requerimento” com o máximos de informações possíveis sobre
sua realidade socioeconômica e depois clique em Cadastrar;

6 – Ao finalizar o processo aparecerá o comprovante de solicitação, guarde-o para futuras consultas e
comprovações e fique atento as demais etapas previstas em Edital.
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7- Você poderá acompanhar o status de sua solicitação através da divulgação no site oficial da Unilab, mas
também na aba “Acompanhar Solicitação de Auxílio”.

Boa Sorte!
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