
Passo a passo inscrição 
no Programa Auxílio 

Estudantil 
Edital 66/2021 



Este Edital se destina aos (às) 
estudantes que estão 

regularmente matriculados (as) no 
ano letivo de 2021 no 

IFSULDEMINAS



Acesse o site institucional:
www.ifsuldeminas.edu.br

http://www.ifsuldeminas.edu.br


Aqui você encontrará  
informações 
disponíveis sobre o 
Edital  e o link para 
acessar o Sistema 
Auxílio Estudantil



Neste local você também pode 
acessar as informações do Edital 
66/2021, mas aqui não te direciona 
para o Sistema Auxílio Estudantil



Dentro da página dos 
Auxílios do 
IFSULDEMINAS 
Você encontrará o Edital 
do Auxílio Estudantil e 
outros Editais destinados 
aos estudantes.
É muito importante visitar 
esta página também, para 
conhecer todas as 
possibilidades de auxílios 
ofertados pela 
instituição..

IMPORTANTE 
LER TODAS AS 
INFORMAÇÕES



Clicando aqui você 
conseguirá abrir o 
Edital.

Os anexos do Edital 
que você irá precisar 
estão disponíveis aqui



Outra possíbilidade de encontrar 
as informações sobre o Edital do 
Auxílio Estudantil:
Acesse o site institucional:
www.ifsuldeminas.edu.br

Clique na caixa vermelha: 
Portal do Aluno

http://www.ifsuldeminas.edu.br


Dentro do Portal do 
aluno clique em 
AUXÍLIO ESTUDANTIL



Se nunca acessou o Sistema será necessário criar uma senha, clique 
em CRIAR SENHA e um link será enviado para o seu e-mail ( irá para  o 
e-mail cadastrado no momento da matrícula, no SUAP - não pode ser 
outro e-mail ou e-mail dos pais ou de outras pessoas)

Para se inscrever você precisa estar usando um 
computador/notebook, pois o Sistema não é 
compatível com celulares e tablets, por isso algumas 
funções não funcionam.



Ao entrar no Sistema, vá até a aba EDITAIS ABERTOS  -  você 
encontrará o Edital 66/2021 
Clique em Mais Informações para abrir o botão para se 
inscrever.

Fique atento ao período de inscrição - Até 10/05



❗Leia o Edital com 
atenção🧐

❌ Marque a caixinha, indicando que leu o Edital, para ir para a 
próxima página.



❌ Marque a caixa do Auxílio Estudantil

Na página destinada ao Auxílio Estudantil no site institucional 
você encontra o valor de cada auxílio.
A concessão da modalidade do auxílio será de acordo com a 
análise socioeconômica realizada por assistente social do 
IFSULDEMINAS.



Agora é necessário você seguir o passo a passo da caixa de 
Pendências até finalizar sua inscrição.
Clique nos quadros (Declaração de renda, Questionário 
Socioeconômico e Familiares) para preenchimento.



No quadrado da Declaração de Renda o candidato deve colocar 
apenas a sua renda e não a renda total de sua família.

Caso não possua nenhuma fonte de 
renda marque essa opção

Caso possua qualquer tipo de renda, carteira assinada, bico, pensão - 
devem ser declaradas, clicando neste botão



Esta página abrirá se você clicar no botão da 
página anterior - Declarar Renda do Candidato (a) 



Após declarar a renda aparecerá esta 
mensagem.

Clique para voltar a página principal



Próximo passo - Preencher o 
Questionário Socioeconômico



Leia as questões com atenção, 
pois após salvar o questionário 
não será possível fazer alterações.
A partir das opções marcadas será 
gerada a lista de documentos.
Fique atento para marcar tudo 
corretamente.



Ao finalizar o questionário 
clique em Salvar



Próximo passo - cadastrar os 
familiares 



você deve cadastrar TODAS as pessoas que 
moram com você, inclusive bebês e crianças.
Clique em Adicionar.



Preencha os dados 
dos familiares.
Para os menores 
de 18 anos não é 
obrigatório o 
preenchimento do 
RG, CPF, renda e 
profissão



Adicione um membro familiar por vez, ao final todos cadastrados apareceram na lista abaixo

Confira antes de finalizar a inscrição se cadastrou todas as pessoas 
que moram com você. Pois, depois de finalizada  não será permitida a 
inclusão de outros familiares e isso poderá prejudicar sua inscrição.

Antes de finalizar a inscrição você 
consegue Editar ou excluir as 
informações cadastradas, clicando 
nestes ícones.



Preenchido todo os itens agora você deve clicar no botão 
azul para gerar a lista de documentos.
Após clicar neste botão as informações cadastradas não 
poderão ser modificadas. 

Ao clicar  no botão 
“Confirmar dados e gerar 
lista de documentos” 
aparecerá esta 
mensagem

❗ Atenção 
Este é o momento de conferir todas as informações de sua 
inscrição. Verifique se não faltou incluir nenhum familiar ou 
informação no questionário socioeconômico.



A lista de documentos é gerada 
com base nas opções marcadas no 
questionário socioeconômico e 
nos familiares cadastrados



Você só poderá anexar um documento por vez.
Para anexar os documentos precisam já estarem 
salvos no computador. 

Clique em Escolher arquivo e 
abrirá uma caixa para você anexar 
o documento que já está salvo no 
seu computador

Após escolher o arquivo correto de acordo com 
o que está sendo pedido, clique em enviar.



Só podem ser anexados UM ARQUIVO EM 
CADA CAMPO e os documentos devem 
estar no formato  jpg, jpeg, png e pdf com 
tamanho máximo de 5MB por arquivo.



Após o envio dos 
documentos aparece a 
seguinte mensagem

Documentos 
ainda não 
enviados 



Se você clicar em HISTÓRICO - irá abrir a página abaixo com as informações do envio 
do documento. 



Após enviar toda a 
documentação clicar 
no botão azul



Após o envio da inscrição para análise não é possível enviar novos documentos.



Para concluir você 
precisará colocar sua 
senha de acesso ao 
sistema.

Ao clicar no botão 
Concluir aparecerá uma 
mensagem pedindo para 
você confirmar que deseja 
finalizar sua inscrição.

❗ATENÇÃO - somente após 
concluir em enviar sua 
inscrição para análise que 
você está realmente inscrito 
no Edital 66/2021 Caso não 
finalize sua inscrição ela 
permanecerá incompleta, 
impossibilitando a análise por 
parte dos Assistentes Sociais.

Concluído o envio dos 
documentos você deverá 
finalizar sua inscrição clicando 
no botão azul abaixo.



Após o envio da inscrição você 
deve acompanhar o cronograma 
do Edital e aguardar o resultado.



RESULTADO: 18/01/2021

DEFERIDO

INDEFERIDO

Enviar o Termo de 
Compromisso e 
comprovante de 

conta bancária no 
nome do estudante.
Até o dia 15/06/2021

Envio do Formulário de 
Recurso e da documentação 

faltante nos dias 25/05 à 31/05

Aguardar o resultado final, se for deferido - 
enviar o termo de compromisso e 

comprovante de conta bancária, se for 
indeferido aguardar o próximo Edital.



Inscrições indeferidas - o candidato deve 
preencher o formulário de Recurso e enviar a 
documentação que ficou faltando



Utilize este espaço para justificar o 
motivo pelo qual sua inscrição deve 
ser analisada novamente. Explique o 
motivo de não ter enviado todos os 
documentos no momento da 
inscrição.
O preenchimento deste formulário é 
obrigatório.



Inscrição deferida - Clique em 
Termo de Compromisso



Clique em Visualizar o Termo de 
Compromisso

Edital 66/2021 

15/06/2021



Abrirá um documento em PDF contendo as suas informações 
pessoais, o auxílio estudantil que você irá receber, o valor do 
auxílio e número de parcelas.
No Termo de Compromisso também está presente as 
condicionalidades para o recebimento do auxílio estudantil, por 
isso é importante que você leia com atenção.
Não é necessário imprimir e assinar este documento, neste 
momento, devido a pandemia.

Edital 66/2021



É necessário que você envie o 
comprovante de conta bancária. Clique 
nesta caixa para selecionar o 
documento dentro do seu computador. 

Selecione o arquivo (do comprovante bancário)  
que você deseja carregar neste local e depois 
clique em enviar.

!!! IMPORTANTE 
Não anexe a cópia do cartão 
bancário



O que serve como comprovante bancário?

- Extrato bancário;
- Comprovante de abertura da conta bancária;
- print da tela do app do Banco; 
- Contrato de abertura da conta.

O comprovante tem que ter o nome do (a) estudante, nº da conta, nº da agência, 
operação (se for conta da Caixa Econômica Federal) ou variação.

Dados escrito a mão ou cópia do cartão bancário não serão aceitos.

A conta tem que ser no nome do (a) ESTUDANTE



Se você selecionar o arquivo no computador 
mas não clicar em enviar, ficará aparecendo 
esta mensagem em vermelho.

Edital 66/2021

15/06/2021



Tudo ok, comprovante bancário enviado. 
Agora você precisa colocar a senha para assinar 
e  finalizar o envio do Termo de Compromisso.

Edital 163/2020 - Revisão 2020/2021

15/06/2021
Edital 66/2021



Após o comprovante bancário enviado e o Termo 
Assinado (a assinatura acontece no momento que 
você clicou no botão concordando com o Termo de 
Compromisso e quando coloca sua senha).
Aparecerá a seguinte mensagem.

Edital 66/2021



Agora é só aguardar 
o pagamento do 
Auxílio Estudantil


