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Sistema de Assistência Estudantil - SAE

Todos as bolsas/auxílios oferecidas pela Escola Técnica de Saúde

devem ser requisitadas pelo aluno no SIGAA, de acordo com o

lançamento e os critérios estabelecidos em cada Edital.

Para a solicitação, é necessário que o aluno siga as instruções com

os passos indicados nesse manual e as informações constantes no

Edital.

Passos:

1. Atualizar os dados pessoais;

2. Aderir ao Cadastro Único;

3. Solicitações de bolsas.



1. ATUALIZAR OS DADOS PESSOAIS

 Os dados pessoais devem ser atualizados sempre que o discente 

desejar se inscrever para solicitação de bolsa.

 O aluno deve clicar na aba Outros e depois em Meus Dados 

Pessoais. 



1. ATUALIZAR OS DADOS PESSOAIS

 O discente será direcionado para a seguinte tela e deve

preencher com seus dados atualizados:



2. ADESÃO AO CADASTRO ÚNICO

 O Cadastro Único permite que a instituição tenha

conhecimento da realidade socioeconômica do aluno.



 O aluno será direcionado para a tela a seguir.

 Deve escolher o Processo Seletivo indicado no Edital. 

2. ADESÃO AO CADASTRO ÚNICO



 O aluno deve preencher as informações solicitadas 

nos campos indicados e clicar em Gravar Perfil.

2. ADESÃO AO CADASTRO ÚNICO



2. ADESÃO AO CADASTRO ÚNICO

 A tela seguinte contém a confirmação do Endereço da 

Família cadastrado pelo aluno na atualização dos dados 

pessoais. 

 Caso o aluno queira corrigir algo, basta clicar em Sim que 

outra tela abrirá.

 Caso o endereço esteja correto, basta clicar em Não e 

Continuar.



 A próxima etapa é o preenchimento do Questionário Socio-

econômico.

2. ADESÃO AO CADASTRO ÚNICO

 Após o preenchimento, o aluno deve Confirmar Inscrição.

 Somente quando concluir essa etapa o aluno poderá se

inscrever para solicitação de bolsas.

 As informações respondidas e confirmadas não poderão ser

alteradas.



 É importante que o discente observe os critérios para verificar 

se atende às exigências para a solicitação da Bolsa conforme 

o Edital.

3. SOLICITAÇÕES DE BOLSAS

 Será direcionado para a seguinte tela para escolha da bolsa 

informada no Edital:



 O aluno será direcionado para a tela em que surgirá suas

respostas ao Questionário Socioeconômico e mais abaixo, na

mesma página, o aluno deverá informar alguns dados.

3. SOLICITAÇÕES DE BOLSAS



3. SOLICITAÇÕES DE BOLSAS

 Na área a seguir, o aluno deve indicar o Tipo de Documento e 

anexar o arquivo correspondente. Assim para todos os 

documentos requisitados no Edital. 

 O aluno deve preencher a justificativa de requerimento da 

bolsa, logo após a anexação de documentos.



 Ao final, aparecerá a mensagem de confirmação de

inscrição.

3. SOLICITAÇÕES DE BOLSAS

 O aluno deve anotar o número do comprovante.


