
 

Tutorial do Módulo Assistência ao Estudante 

 

O presente documento serve para melhor orientar o gestor do módulo, atentando para os fluxos e 

configurações. 

Antes do gestor atuar junto ao módulo se faz necessário efetuar configurações fora do módulo Assistência 

ao Estudante: 

1. Verificação dos parâmetros utilizados 

SIGAdmin > Config. do Sistema > Parâmetros 

 

1.1. 2_11300_25 NECESSIDADE_ADESAO_CADASTRO_UNICO 

Verifica a necessidade de adesão ao cadastro único para solicitação de bolsa. Está definido como “true”, 

ou seja obrigatório o preenchimento do cadastro único. 

1.2. 3_1_13 ALUNO_PRIORITARIO 

Quantidade de pontos que define se um aluno é prioritário. Abaixo desta pontuação é prioritário. 

O parâmetro está definido <= 70 pontos. 

 

2. Definição de papeis e acessos dos usuários 

SIGAdmin > Usuários > Permissões > Implantar Permissões 

 



 

Para gestor do módulo atribui-se o papel SAE_COORDENADOR. Demais papeis serão atribuídos 

conforme a orientação e necessidade do instituto, para conhecimento há o documento “Perfis Envolvidos” 

no qual está a definição e ação de cada papel. Este documento ficará disponível a Pró-reitoria para 

quando que necessário, alocar os usuários e perfis para melhor funcionamento do módulo. 

 

3. Vinculação das Bolsas Auxilio (Assistencial) com os tipos de bolsas cadastradas no SIPAC 

SIGAA > Administração do Sistema > Cadastro > Outros > Tipo Bolsa Integração 

Tem como finalidade realizar a ligação das bolsas do SIGAA com as bolsas do SIPAC.  

 

 

Até este ponto não são responsabilidade do gestor do módulo Assistência ao Estudante, foi mostrado 

apenas como referência e da necessidade destas configurações para o bom funcionamento do módulo. 

 

Atividades desenvolvidas no módulo Assistência ao Estudante: 

Acessando o Sistema com o usuário definido como gestor do módulo terá esta visão do sistema para 

acesso: 

 



 

4. Gerenciar Cadastro Único 

Para gerenciar o cadastro único se faz necessário em primeiro lugar criar um questionário 

socioeconômico:  

4.1. Cadastrar Questionário 

SIGAA > Assistência ao Estudante > Cadastro Único > Gerenciar Questionário 

Caso não exista questionário criado, deverá ser cadastrado um questionário novo para serem aplicado 

aos discentes da instituição. 

Os tipos de pergunta podem ser: 

 Única escolha: o usuário terá a opção de selecionar apenas uma resposta das oferecidas; 

 Única escolha com peso na alternativa: o usuário terá a opção de selecionar uma das oferecidas, 

onde cada resposta possui um peso (não visível no ato de responder); 

 Múltipla escolha: o usuário terá a opção de selecionar uma ou mais respostas das oferecidas; 

 Múltipla escolha com peso nas alternativas: o usuário terá a opção de selecionar uma ou mais 

respostas das oferecidas, onde cada resposta possui um peso (não visível no ato de responder); 

 Dissertativa: o usuário irá submeter um texto como resposta à pergunta, onde o texto terá uma 

quantidade máxima de caracteres (não visível no ato de responder); 

 Numérica: O usuário irá fornecer um número como resposta à pergunta; 

 Verdadeiro ou falso: o usuário irá informar um valor sim/não à pergunta; 

 Arquivo: o usuário irá submeter como anexo um arquivo como resposta à pergunta. 

Principais Regras de Negócio: 

RN01 - Não é possível cadastrar um questionário sem perguntas. 

RN02 - Só é possível excluir um questionário caso não tenha suas respostas de discentes associadas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Gerenciar Cadastro Único 

SIGAA > Assistência ao Estudante > Cadastro Único > Gerenciar Cadastro Único 

Tem por finalidade de realizar o gerenciamento do Cadastro Único na instituição e permite habilitar/ativar 

o questionário para utilização dos discentes. Os responsáveis pela utilização da funcionalidade são os 

gestores da Pró-reitoria de Assistência Estudantil. 

Principais Regras de Negócio 

RN01 - Apenas um questionário por vez poderá ser habilitado para uso. 

RN02 - Um questionário não pode excluído da base de dados caso possua respostas de discentes 

associadas. 

 

5. Cadastramento de Períodos 

SIGAA > Assistência ao Estudante > Cadastramento de Períodos > Cadastrar 

Permite configurar o calendário que permite aos discentes realizar solicitação das bolsas auxílios à 

Instituição. 



 

Regras de Negócio: 

RN01 - Não é permitido cadastrar mais de um Calendário para o mesmo Ano-Período. 

RN02 - Um Calendário só pode ser cadastrado se possuir pelo menos uma Bolsa-Auxílio vinculada. 

RN03 - É necessário que um (e somente um) calendário esteja vigente. 

RN04 - Habilita para o aluno quando acessar o portal do discente, uma mensagem de notificação sobre 

a renovação da bolsa. 

RN05 - Permite restringir os níveis de ensino onde os alunos poderão realizar a solicitação da 

bolsa/auxílio. 

RN06 - Permite configurar o período de renovação por tipo de bolsa. 

RN07 - Quando o período de renovação é configurado, o timer 

br.ufrn.sigaa.assistencia.timer.NotificaPassiveisRenovacaoTimer verificará os discentes passíveis de 

renovação de acordo com os Critérios de Renovação cadastrados. A notificação terá a seguinte ordem: 

no dia da abertura do edital, 15 antes de finalizar o período de renovação e um dia antes da data final. 

RN08 - Ao inserir o quantitativo de bolsas disponíveis na oferta das bolsas da assistência estudantil, a 

informação deverá ser consultada diretamente na Matriz de cotas cadastradas no SIPAC. 

RN09 - O quantitativo de bolsas informadas, deverá ser aprovisionada para que novas ofertas não sejam 

cadastradas, evitando assim, ultrapassar o valor total de bolsas cadastradas na matriz de cotas. 

RN10 - Não é possível adicionar a mesma matriz mais de uma vez para o mesmo tipo de bolsa. 

RN11 - Referem-se ao somatório das bolsas informadas no campo NUMERO DE BOLSAS da Matriz de 

Cotas. 

RN12 - Para que se cadastre um Calendário NÃO Público, é necessário que já exista previamente um 

Calendário público cadastrado para o mesmo município e tipo de bolsa associada as bolsas que podem 

ser ofertadas no calendário Não Público. 

RN13 - Campo exibido somente quando o período de oferta de bolsas for do tipo Não Público. Serão 

exibidos os calendários públicos previamente cadastrados para as bolsas que permitem cadastrar o 

calendário privado. Após a escolha do calendário público, o sistema preencherá os demais campos de 

configuração conforme o calendário público cadastrado. 

RN14 - Para aplicação das regras (RN08, RN09, RN10, RN11, RN12) é necessário que o paramêtro 

UTILIZA_SERVICO_SIPAC_BOLSAS esteja setado para TRUE e deverá exibir o quantitativo de bolsas 

informadas no momento da escolha da Matriz de Cotas. 



 

 

 

 

  



 

6. Solicitação de Bolsa Auxilio por parte Discente 

As informações contidas neste tópico são a título de informação e, se for caso, orientar os discentes para 

atenção a estes itens antes de solicitar qualquer bolsa auxilio. 

O sistema trabalha com a regra de que os dados do discente estejam atualizados e que este tenha aderido 

ao cadastro único. 

Para os dados do discente se faz necessário a atualização da conta bancaria, e caso não tenha sido 

informado, a renda per capita e o grupo familiar. 

Se ao tentar solicitar bolsa auxilio e o discente não atualizou seus dados pessoais e/ou não aderiu ao 

cadastro único aparece a seguinte mensagem: 

 Atenção: (NOME DO DISCENTE) não possui conta bancária cadastrada no SIGAA. 
Você precisa cadastrar sua conta bancária através do link "Meus Dados Pessoais" 

 Discente não localizado no Cadastro Único para o Ano-Período (AAAA.P). Para 
solicitar Bolsa Auxílio é necessário aderir ao Cadastro Único. 

 

6.1. Atualizando os Dados Pessoais no Portal Discente  

 SIGAA > Portal Discente > Meus Dados Pessoais 

 

 

 



 

6.2. Acessar o Cadastro Único 

SIGAA > Portal Discente > Bolsas > Aderir ao Cadastro Único 

 

 

 

7. Analise da Solicitação de Bolsa Auxilio por parte Discente 

 

SIGAA > Assistência ao Estudante > Bolsa Auxilio > Buscar Bolsa Auxilio por Aluno 

 

Após o discente efetuar sua solicitação de bolsa auxilio o gestor módulo deverá efetuar a análise e indicar 

a situação para essa solicitação, no caso, contemplando ou não a bolsa auxilio para o discente. 

Como processo de análise do gestor do módulo está a verificação nas informações reportada pelo 

discente, acesso aos dados respondidos no cadastro único, o(s) documento(s) anexado e a justificativa 

requerida pelo discente para bolsa auxilio. 

OBS: Como regra da funcionalidade, o discente deverá anexar pelo menos um documento digitalizado. 

Continuando o processo de análise, o gestor deverá informar, em um campo texto, a entrevista social, o 

parecer do serviço social e as observações, quando ocorrerem. 

Como indicado acima, a concessão ou não da bolsa será a última etapa final no processo de análise do 

gestor. 



 

 

A. Tela de solicitação de bolsa auxilio efetuada pelo discente para o gestor analisar: 

 



 

 

  



 

8. Homologar Bolsista no SIPAC 

 

SIGAA > Assistência ao Estudante > Homologar Bolsista no SIPAC > Homologar Cadastro de Bolsistas 

no SIPAC 

 

 

Os discentes que tiveram suas bolsas concedidas pelo gestor do módulo, o mesmo deverá indicar quais 

deverão ser contempladas homologando junto ao SIPAC. 

Acessando a funcionalidade o gestor deverá indicar qual a modalidade de bolsa irá ser homologada para 

o SIPAC. Sendo que essa ação deverá ser efetuada uma modalidade de bolsa por vez, conforme as 

cadastradas no sistema. 

 

  



 

9. Acompanhamento Discente 

 

SIGAA > Assistência ao Estudante > Dados Acadêmicos 

 

 

SIGAA > Assistência ao Estudante > Dados Acadêmicos > Consolidar Índices Acadêmicos dos Cursos 

 

Essa operação tem como objetivo realizar a consolidação dos índices acadêmicos dos cursos de 

graduação, para que posteriormente seja utilizado para confrontar com os dados acadêmicos dos 

bolsistas. 

 

SIGAA > Assistência ao Estudante > Dados Acadêmicos > Listar/Remover 

 



 

Esta funcionalidade permite que o usuário realize a visualização e/ou remoção da consolidação dos dados 

acadêmicos realizadas através da Consolidação dos Índices Acadêmicos Dos Cursos de Graduação. 

 

SIGAA > Assistência ao Estudante > Dados Acadêmicos > Acompanhamento Acadêmico Discente 

 

Esta funcionalidade permite ao usuário fazer um acompanhamento acadêmico do discente 

individualmente. Será possível emitir histórico e atestado de matrícula, consultar notas, bolsas e auxílios, 

bem como enviar uma mensagem ao discente. 

  



 

10. Demais Atividades no Módulo Assistência ao Estudante 

 

10.1. Critérios Renovação Bolsa 

SIGAA > Assistência ao Estudante > Critérios Renovação Bolsa 

 

Esta funcionalidade permite ao usuário fazer o cadastro de critérios de renovação das bolsas de 

assistência ao estudante oferecidas pela Instituição. Para realizar o cadastramento dos critérios de 

renovação das bolsas concedidas aos discentes. Através deste cadastramento, o sistema habilita para 

os discentes realizar a solicitação de renovação de suas bolsas auxílio. 

Não é possível cadastrar critérios iguais. 

 

  



 

10.2. Solicitação de Bolsa Auxílio para Discente 

SIGAA > Assistência ao Estudante > Bolsa Auxilio > Solicitação de Bolsa Auxílio para Discente 

 

 

Esta funcionalidade permitirá ao gestor do módulo fazer a solicitação de uma bolsa auxílio na Instituição 

para um determinado discente.  

Pré-requisitos: 

1. O discente deve ter aderido ao Cadastro Único anteriormente. 
2. É necessário que exista um calendário do tipo requerido já cadastrado, referente ao município do 

curso do discente. 
  



 

10.3. Bloqueio Solicitação Bolsa 

SIGAA > Assistência ao Estudante > Bloqueio Solicitação Bolsa  

 

Esta funcionalidade permite ao usuário cadastrar e alterar as restrições para a solicitação de bolsas por 

parte dos discentes. 

O usuário deverá selecionar nas listas apresentadas pelo sistema o Tipo da Bolsa, o Tipo da Bolsa 
Restrição e a Situação da Bolsa que serão utilizados como parâmetro na operação. 

Exemplo: 
Cadastro de Restrição Solicitação de Bolsa Tipo da Bolsa 

 Tipo da Bolsa: Atleta 
Restrição Solicitação e Validação da Bolsa 

 Tipo da Bolsa Restrição: Moradia Estudantil  
 Situação da Bolsa: Deferida e Contemplada 
Em outras palavras: 

O discente não poderá solicitar Auxílio Atleta, se possuir auxílio Moradia Estudantil com 
situação Bolsa Deferida e Contemplada. 

 


