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Para efetuar a adesão ao cadastro único e preencher o questionário socioeconômico, acompanhe os seguintes passos:

Passo 1:                  Passo 2: 
a) Acesse o site do SIGAA/UFOPA: https://sigaa.ufopa.edu.br e     a) Acesse o menu Bolsas → Aderir ao Cadastro Único
b) faça o seu login:

Passo 3:      Passo 4:
a) Clique nos campos destacados na figura abaixo para prosseguir com a              a) Preencha os campos obrigatórios (que estão marcados com estrela) 
    adesão ao cadastro único.       e clique em gravar perfil.

https://sigaa.ufopa.edu.br/


Passo 5:         Passo 6: 
a) Verifique se o seu endereço está correto, caso esteja clique em      a) Neste passo, você iniciará o preenchimento do questionário 

não e em continuar.       Socioeconômico.
     b) Dica: Se você tiver alguma dúvida com relação alguma   

                         pergunta, não confirme a inscrição do seu questionário. Tire 
                   suas dúvidas e retorne ao preenchimento do questionário
   

      Avisos importantes com relação a algumas questões do 
      questionário socioeconômico:

                         Questão 12: Informar o total de pessoas que compõe o quadro  
                          familiar contando com o próprio estudante.

b) caso o seu endereço esteja incorreto, clique em sim e faça as 
    modificações necessárias.                                                                                             



Questão 13: informar a soma de todas as rendas dos membros             Questões  35  e  36:    Informar  a  situação  de  moradia  do  estudante,
apresentados no quadro de composição famíliar.        caso ele não more com sua família declarada no quadro de compo-
Atenção:        sição familiar.          
obs1: Caso o estudante possua alguma bolsa acadêmica ou administrativa
da Ufopa, estágio ou trabalho os seus valores devem ser contabilizados
no cálculo da renda bruta.

Obs2: Caso algum membro do grupo familiar receba auxílio estudantil
da Ufopa, ou algum benefício de programas de transferência de renda
como, por exemplo, o bolsa família os seus valores não entram no cálculo 
da renda bruta.
 

Questão 14: informar o valor da renda total dividido pelo número de 
membros apresentados no quadro de composição famíliar.



Questões 38 a 40: Informar a situação de moradia e de posse  de imóveis                             Questões 41 a 43:   Informar a posse de veículos da família declarada
da família do estudante, caso a tenha declarado no quadro de composição                          no quadro de composição familiar do estudante. Em caso de não ter
 familiar, declarado família no quadro de composição familiar, responda não

na questão 41 e não possui veículo 



 Questões 44 a 46: Informar se o próprio estudante tem posse de veículos
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