
Passo a passo para inscrição de discente em Processo Seletivo Unificado 2021.1 da PRAE

1 – Logar com o usuário do discente em SIGAA;

2 – Entrar em Portal do Discente;

3 – Na Aba Auxílios e Bolsas, selecionar Processo Seletivo de Auxílios e Bolsas;



4 – A lista de anúncios ativos fica disponível com 4 ícones: 

- Ver Detalhes: mostrar informações referentes ao(s) anúncio(s);
- Cadastrar Interesse: cadastrar interesse do discente no(s) anúncio(s) disponíveis;
- Enviar Documentação: enviar a documentação requerido pelo(s) anúncio(s);
- Cancelar Inscrição: cancelar a inscrição de interesse no(s) anúncio(s).

5 – Clicar em Ver Detalhes:

6 – Clicar em Cadastrar Interesse: 

- Exibir a lista de anúncios disponíveis para cadastrar o interesse;
- O interessado só poderá se inscrever em apenas um anúncio para cada tipo distinto de auxílio;



- Selecionar os anúncios de interesse;
- Marcar a declaração de ciência;
- Marcar também a declaração referente à bolsa, caso haja anúncio de interesse selecionado do tipo 
Bolsa de Iniciação Acadêmica;
- Marcar também a declaração de ciência referente à inclusão digital, caso haja anúncio de interesse 
selecionado do tipo Chip com Dados Móveis;
- Cadastrar e confirmar: para prosseguir para etapa de atualização dos dados pessoais;
- Retornar: não efetivar ainda o cadastro de interesse no anúncio.

7 – Atualizar dados pessoais de discente:

- Atualize seus dados pessoais antes de participar deste processo seletivo;
- Você deve cadastrar uma conta bancária;
- Marcar a declaração de veracidade das informações;
- Confirmar: atualiza os dados pessoais e efetiva o cadastro de interesse no(s) anúncio(s);
- Cancelar: caso você não confirme a atualização dos dados pessoais, o cadastro de interesse no(s) 
anúncio(s) não se efetiva.



8 – Responder o questionário: 

- Há questões comuns para todos os tipos de anúncios e questões específicas conforme os tipos de 
anúncios selecionados:
- Dados pessoais: somente preencher se você se enquadra em uma das opções;
- Comprovação de renda ou de ausência de renda: obrigatório responder, podendo escolher mais de 
uma opção;
- Comprovação de moradia atual: obrigatório responder, devendo escolher apenas uma opção;
- Comprovação de moradia de origem (mudança de endereço de outro município devido ao curso de
graduação): obrigatório responder, devendo escolher apenas uma opção;
-  Documentação específica para o Auxílio Creche: obrigatório responder;
- Documentação específica para o Auxílio Emergencial: obrigatório responder, podendo escolher 
mais de uma opção;
- Documentação específica para o Auxílio Emergencial - Renda: obrigatório responder, devendo 
escolher apenas uma opção;
- Documentação específica para o Programa de Iniciação Acadêmica: somente marcar a opção se 
tiver sido bolsista de Iniciação Acadêmica em 2020;
- Documentação específica para Chip com Dados Móveis: somente marcar a opção se o local 
(Município, Estado) onde fará uso do chip for diferente do endereço atualizado;
- Declaração de veracidade das informações: obrigatório responder;
- Cadastrar e confirmar o cadastro: registrar as respostas;
- Retornar: responder o questionário depois.





9 – Enviar os documentos:

- Selecionar os arquivos com a documentação que está sendo solicitada;
- Na tela inicial, também há um ícone para Enviar Documentação;

- Clicar no botão Selecionar arquivo para encontrar o documento correspondente à solicitação 
requerida;
- Verificar o tamanho máximo permitido: 1000kB;
- Caso seja necessário reduzir o tamanho do arquivo, obter informações sobre como reduzir imagem
clicando em: Acesse o passo a passo para redimensionar uma imagem aqui;
- Após selecionar todos os arquivos, deve-se marcar a declaração de legitimidade da documentação;
- Certificar-se de que o preenchimento de todos os arquivos esteja correto, pois não será possível 
alterar depois os documentos;
- Voltar: retornar para o questionário e alterar as respostas registradas;
- Enviar: enviar os documentos selecionados para o banco de dados e, uma vez enviados, não será 
mais possível alterá-los;
- Cancelar: não efetivar ainda o envio da documentação;

https://unificador.dev.sti.ufc.br/sigaa/sae/arquivo/PRAE_PassoaPassoParaRedimensionarImagem.pdf


- Ao enviar os documentos, aparecerá a mensagem: Cadastro realizado com sucesso;
- Uma notificação de inscrição para seleção de auxílio da PRAE será enviada para o seu e-mail.



10 – Editar as respostas do questionário:

- Em Enviar Documentos, você pode retornar para o questionário e, assim, respondê-lo novamente. 
Para isso, basta clicar no botão Voltar da tela de Enviar Documentos.



11 – Cancelar inscrição: 

- Em ícone Cancelar Inscrição, pode-se cancelar de dois modos:

- Cancelar a inscrição em todos os anúncios: basta clicar no ícone do anúncio que unifica os demais 
anúncios;



- Cancelar a inscrição em apenas um anúncio: basta clicar no ícone associado a um anúncio 
específico;

- Apresentar uma justificativa para o cancelamento de inscrição;
- Cadastrar e confirmar: clicar para registrar o cancelamento de inscrição;
- Retornar: não efetivar ainda o cancelamento de inscrição.

12 – Acompanhar o processo:

- Na aba Auxílios e Bolsas, você pode acompanhar a sua inscrição na opção Acompanhar Meus 
Processos Seletivos;

- Na lista dos processos seletivos, têm-se as funções de Ver Detalhes e fazer Download documentos 
enviados, além de indicar Documentos não enviados e de certificar-se do status do processo;

- Ao clicar em Download documentos enviados, deve-se confirmar a senha para efetuar o download 
dos documentos enviados;
- Consultar: disponibilizar os documentos enviados para download;
- Retornar: não efetiva ainda o download dos documentos enviados.


