
ORIENTAÇÕES PRÁTICAS PARA A INSCRIÇÃO DO ALUNO NO EDITAL DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

• Como acessar o formulário de inscrição?
1. Leia atentamente o Edital 01/2023 da Assistência Estudantil publicado pelo campus;
2. Leia atentamente o Anexo II do Edital – Termo de Compromisso do Discente;
3. Imprima os anexos que você precisará incluir digitalmente em sua inscrição no Edital;
4. Preecha os anexos e assine-os, caso você seja menor de 18 anos, peça ao seu responsável legal 

para assinar em seu lugar. (Não esqueça de pedir a outra pessoa, também maior de 18 anos, para 
ser sua testemunha nos anexos. A testemunha deverá assinar e preencher os espaços reservados 
para a TESTEMUNHA nos anexos)

5. Clique no Link da inscrição que consta no ítem 6.2.4 do Edital;
6. Se o formulário não abrir clicando no link, copie-o e cole-o na barra de endereços do seu 

navegador da internet;
7. Responda, com atenção, todas as perguntas obrigatórias;
8. Responda também as perguntas não obrigatórias, caso elas refiram-se ao seu caso;
9. Aproveite as perguntas que permitem uma resposta em forma de texto, para explicar bem sua 

situação;
10. Nas perguntas de múltipla escolha, você poderá marcar mais de uma opção, conforme sua 

realidade.

• Como incluir digitalmente documentos e anexos ao seu formulário de inscrição?
1. Imprima os anexos que você precisará usar em seu formulário de Inscrição;
2. Preencha-os, corretamente, com letra legível, usando uma caneta azul;
3. Fotografe o anexo já preenchido e assinado, assim o anexo já estará disponível em seu celular, ou ,

se estiver usando um computador para se inscrever, transfira a foto para o computador;
4. Clique em “Adicionar Arquivo” na própria pergunta do formulário;
5. Clique em “BROWSE” (um botão azul);
6. Escolha entre seus arquivos, qual colocará como anexo à pergunta;
7. Adicione a imagem do anexo preenchido ou do documento escolhido ao seu formulário.

Ao finalizar sua inscrição clique em “ENVIAR” e acompanhe as etapas do Edital através do Cronograma 
disponível no ítem 11.1 


