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APRESENTAÇÃO

Estudantes bolsistas da Assistência Estudantil.

É com grande alegria que recebemos vocês. Após a publicação do
resultado final das bolsas, muitas dúvidas surgem com relação às
próximas etapas. Sendo assim, construímos este guia com o intuito de
apresentar as principais informações sobre a Bolsa Acolhimento para
Estudantes Ingressantes da Assistência Estudantil na UFF.

Você conhece a Assistência Estudantil?

A Assistência Estudantil, regida pelo Decreto 7234 de 2010, 
consiste no conjunto de ações e serviços que visam contribuir 
para ampliar as condições de permanência dos estudantes na 
universidade.

O que é a Bolsa Acolhimento para Estudantes 
Ingressantes?

Esta bolsa consiste no repasse financeiro ao estudante no
valor de 350 reais, destinada a alunos (as) ingressantes na UFF
em situação de vulnerabilidade social. Foram disponibilizadas
300 vagas.

Base Legal: Instrução de Serviço nº 01 de 03 de janeiro de 2018. PROAES/UFF.

Acompanhe com atenção as
publicações no site da UFF, na
página da PROAES.

Quais os requisitos que devo cumprir para receber 

a bolsa?

Estar devidamente matriculado nas disciplinas do primeiro
período em curso de graduação presencial da UFF; Estar inscrito
no mínimo em 04 (quatro) disciplinas, justificando-se por meio de
documento oficial emitido pela Coordenação de curso quando o
número de disciplinas for inferior; Comprovar situação de
vulnerabilidade socioeconômica através de documentação
comprobatória exigida; Não ter concluído curso de nível Superior;
Não receber nenhum tipo de bolsa desta ou de outra Instituição de
Ensino Superior.

Estou na listagem dos contemplados no Resultado Final.
Quais os próximos passos?

Os candidatos contemplados dentro do número de vagas (300
vagas) da bolsa e regularmente matriculados, deverão assinar o
Termo de Compromisso da Bolsa Acolhimento no Sisbol.

Na publicação do Resultado Final na página da UFF, serão
informados o período da assinatura do Termo de Compromisso e
as orientações pertinentes.



Quais dados bancários são aceitos?

Dúvidas e maiores informações:

A conta bancária precisa ser do estudante. O pagamento da
Bolsa será feito através de conta corrente, em nome do
estudante. Não será aceita conta-poupança, conta conjunta ou
conta aberta pelo CNPq.

Os dados bancários devem ser inseridos no Sisbol, na aba
“cadastrar dados bancários”. É necessário cadastrar estes
dados antes de assinar o Termo de Compromisso.

Estou inscrito em menos de quatro disciplinas. O que
devo fazer?

Os (as) alunos (as) contemplados (as) que não estiverem
inscritos em 4 (quatro) disciplinas deverão anexar na aba
“meus documentos” do Sisbol uma declaração da
Coordenação de Curso. .
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