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Para efetuar a solicitação da bolsa de mobilidade SANTANDER IBERO AMERICANAS BRASIL 
2020, acompanhe os seguintes passos:

Passo 1:                  
a) Acesse o site do SIGAA/UFOPA: https://sigaa.ufopa.edu.br   
b) faça o seu login:

Passo 2: 
a) Acesse o menu Bolsas →     Solicitação de Bolsa Auxílio 

Passo 3:   
a) Clique nos campos destacados na figura abaixo e preencha-os de acordo com as informações
mostradas  para prosseguir com a  solicitação do auxílio      
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Caso você não tenha preenchido os campos de dados bancários, na área de dados pessoais do
SIGAA, você será impedido de continuar a sua solicitação. Portanto, para prosseguir, direcione-se
aos  seus  dados  pessoais→dados  bancários  e,  se  não  tiver  conta-corrente  ativa,  preencha  os
campos conforme a próxima figura. 

ATENÇÃO!!! no ato da solicitação não é necessário que você tenha conta-corrente ativa
para prosseguir com a inscrição. Sugere-se que você abra conta-corrente apenas se for
contemplado com o auxílio estudantil ou bolsa acadêmica.

Após finalizar as configurações dos dados bancários, volte ao passo 2. 

Passo 4: Nesse passo, você poderá acessar o questionário socioeconômico e deverá configurar os
campos obrigatórios (marcados com estrela), a saber:
a) o turno que desenvolve atividades acadêmicas;
b) o meio de transporte utilizado para deslocamento até o Campus o qual possui vinculo;
c) o Custo com o transporte para deslocamento até o Campus o qual possui vinculo;
d) as documentações comprobatórias;
e) uma justificativa de requerimento do auxílio.
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Importante: Essas informações não são consideradas para fins de classificação e seleção.

Ainda como campos obrigatórios (marcados com estrela), no tipo de documento, você deverá
selecionar  a  opção  de  DOCUMENTOS  OBRIGATÓRIOS  e,  em  seguida,  anexar  os  documentos
referentes à sua análise de vulnerabilidade socioeconômica, que são aqueles que comprovarão as
informações concedidas no questionário socieconômico, (descritos no Edital) (esses documentos
devem compor um único arquivo .pdf). Veja a Figura a seguir:

Após, anexe os arquivos referentes à sua produção acadêmica escolhendo OUTROS no campo
tipo de documento, conforme a figura à seguir

Verifique se os documentos foram realmente anexados. Caso tenha sido carregado um arquivo
incorreto,  delete  o  arquivo  carregado  e  insira  o  arquivo  correto.  Em  seguida,  escreva  uma
justificativa da sua necessidade de recebimento do auxílio estudantil ou bolsa acadêmica. Veja
essas ações na Figura a seguir.
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Importante: A justificativa não será considerada para fins de classificação e seleção. Ela consiste
de um requisito obrigatório do sistema para permitir a finalização da solicitação.

Passo 5: Por último, será gerado o comprovante de solicitação do auxílio. Imprima-o e guarde-o.

IMPORTANTE: caso você tenha finalizado
a sua solicitação e percebeu que inseriu
documentações  erradas,  poderá  corrigi-
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las  fazendo  uma  nova  solicitação  do
mesmo  auxílio  estudantil  ou  bolsa
acadêmica.  Porém,  somente  a  última
solicitação  realizada  será  considerada
para  fins  de  inscrição.  Um  e-mail  de
confirmação de inscrição será enviado ao
seu e-mail cadastrado no SIGAA.
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