MANUAL DE INSTRUÇÕES

SIGPAE
Bem-vindo ao Sistema de Gerenciamento do Programa de Assistência Estudantil—SIGPAE. Este manual vai
auxiliá-lo no preenchimento dos dados pessoais e dos questionários necessários para pleitear a Assistência Estudantil.
Siga os passos abaixo. Imprima o Termo de Responsabilidade (preencha e assine). Imprima, preencha e assine
também os anexos que se fizerem necessários.

TELA INICIAL

1.

Para acessar o sistema pela primeira vez, pressione em “Clique aqui para se cadastrar”;

2. No campo “Prontuário” você deverá Inserir o número de protocolo recebido no ato da matrícula;
3. Digite no campo “CPF” o seu número do Cadastro de Pessoa Física(CPF);
4. Clique em “Verificar” e você será redirecionado à página do Formulário de Cadastro Inicial do Aluno;

5. Preencha todos os campos e clique em “Enviar Cadastro”;
6. Aguarde o processamento dos seus dados digitados;
7. Você será direcionado à página inicial;
8. Clique no campo “Selecione sua Instituição” e escolha “Câmpus Cubatão”;
9. No campo “Usuário” digite o número de seu protocolo recebido no ato da matrícula;

10. Como senha, utilize o mesmo número digitado anteriormente;
11. Clique no botão “Entrar”
12. O primeiro passo nesta tela será clicar no ícone AMARELO, conforme a imagem abaixo;

13. Leia o EDITAL em “Detalhes do Edital”. Caso você concorde com todos os termos contidos no Edital, clique em “Solicitar
Inscrição” (observe a imagem abaixo);

14. Após seguir os passos do ítem 13, aparecerá no campo “Sua Inscrição no Edital” a palavra INSCRITO e o botão VERDE
ficará VERMELHO ( como demonstrado na imagem abaixo). NÃO CLIQUE NO BOTÃO VERMELHO. DEIXE COMO ESTÁ!

15. Clique no botão “PRINCIPAL” (conforme demonstrado na imagem a seguir);

16. Perceba que o ícone AMARELO ficou VERDE;
17. Os ítens que estiverem na cor LARANJA estarão com pendências. Clique nestes ítens para preencher os dados faltantes.
18. Quando todos os ítens estiverem na cor VERDE, o seu cadastro estará realizado.
19. Caso você precise interromper o preenchimento do questionário, faça seu login com seu prontuário e a senha e continue com o procedimento.

20. Lembre-se que, depois de preencher totalmente o questionário, você deverá entregar pessoalmente as cópias dos documentos solicitados no Edital diretamente na sala do Programa de Assistência Estudantil—PAE (sala 20) no período estipulado pelo Edital, das 14h30 às 19h30.
21. Não se esqueça de preencher corretamente os ANEXOS e entrega-los juntamente com o Termo de Compromisso
(devidamente assinado).

22. Ao final do preenchimento de CADA questionário, lembre-se de SALVAR clicando no botão VERDE.

23. Verifique se TODOS os ítens estão respondidos clicando no botão PRINCIPAL (conforme ítem 15 deste manual).
24. Caso todos os ítens estejam na cor VERDE o seu questionário estará completo.
25. Clique no botão “Arquivos” que fica localizado do lado esquerdo quando se acessa qualquer questionário.
(sala do Programa de Assistência Estudantil—PAE).

26. Faça download do Termo de Compromisso, preencha e assine.
27. Conforme a necessidade, preencha os ANEXOS, assine e entregue-os juntamente com o Termo de Compromisso na
sala 20 (sala do Programa de Assistência Estudantil—PAE) no Câmpus Cubatão.

