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Para efetuar a solicitação do auxílio Ajuda de Custo de Inserção Acadêmica, acompanhe os seguintes passos:
Passo 1:
a) Acesse o site do SIGAA/UFOPA: https://sigaa.ufopa.edu.br
b) faça o seu login:

e

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

Passo 3:
a) Clique nos campos destacados na figura abaixo para prosseguir com a solicitação do auxílio Ajuda de Custo de Inserção Acadêmica.

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.
Importante: Essas informações não são consideradas na Análise de Vulnerabilidade Socioeconômica

Ainda como campos obrigatórios (marcados com estrela), você deverá selecionar a opção de DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS e, em seguida, anexar o
arquivo .pdf com toda a documentação comprobatória com um tamanho máximo de 15 MB.
Importante: Caso o arquivo seja maior do que 15 MB, o sistema mostrará um erro e não permitirá a solicitação do auxílio.

Verifique se os documentos realmente foram 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.
Importante: A justificativa não será considerada na Análise de Vulnerabilidade Socioeconômica.

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-las
fazendo uma nova solicitação do mesmo auxílio. Porém, somente a
última solicitação realizada será considerada para a Etapa 3- Análise
de Vulnerabilidade Socioeconômica.

