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1.0 Acessando o Sistema
1.1 Na barra de endereço do seu navegador digite:

1.2 Após digitar o endereço, selecionar a Universidade que está estudando.
Preencher os campos “CPF”, “Matrícula”, “Data de Nascimento”, clicar em
.
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2.0 Realizando a Inscrição.
Os documentos solicitados no processo de inscrição deverão ser autenticados
(Confere com Original), pelo servidor designado pela Universidade. Somente
após tal conferência deverão ser digitalizados e anexados à inscrição pelo
estudante.
O sistema abrirá uma tela de inscrição, o aluno deverá preencher todos os campos
que são obrigatórios.

2.1 Questionário Inicial
Selecionar uma das opções abaixo:

Caso a opção selecionada for “Estágio”, a tela abaixo será exibida para que o
candidato selecione seu curso e três opções de municípios que deseja estagiar,
conforme exemplo na figura abaixo:

2

Ao selecionar a opção "Não encontrei meu curso”, ou, "Não encontrei vaga para meu
curso no meu município.". O sistema irá limpar e bloquear os campos "Curso", os
campos de opções, "Município" e "Opções de Órgão".

Preencher os campos acima conforme interesse do aluno, no campo “Possui outro
auxilio ou bolsa de universidade” se a opção selecionada for “Sim” serão exibidos
os campos para que digite qual/quais outros auxílio recebe, data de vencimento deste
auxilio e o valor. Selecionar o botão

e preencher os campos.

Se possuir mais de um auxílio, clicar no botão

que os mesmos

campos aparecerão para que sejam preenchidos. Caso deseje remover algum auxilio
preenchido clicar no botão

para remover um, ou no botão

para remover todos os auxílios adicionados.
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2.2 Dados Pessoais
Os campos “CPF” e “Data Nascimento” estarão preenchidos automaticamente,
informar os outros campos.

000.000.000-00

Na opção “Possui dependentes abaixo de 18 anos”, se selecionada a opção “Sim”
o sistema exibirá um campo para que seja informada a quantidade de dependentes.

2.3 Endereço Atual
Preencher os campos abaixo com o endereço atual.
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2.4 Informação Para Contato
Preencher os campos abaixo com informações de telefones e e-mail.

2.5 Dados Da Graduação
Os campos “Universidade” e “Número de matrícula” estarão preenchidos
automaticamente. Preencher as outras informações.

0000000000

2.6 Dados da Mãe ou Responsável Pelo Estudante
Preencher os campos abaixo com informações da mãe ou da pessoa responsável pelo
aluno.
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2.7 Anexar Documentos
Digitalizar os documentos, após autenticação (Confere com Original) pelo servidor da
Universidade, clicar no botão
e anexar, verificar se estes documentos
se encontram nas extensões suportadas pelo sistema. (pdf, jpeg, jpg e png).

2.8 Termo de Aceite

Verificar todas as informações fornecidas e clicar no termo de aceite.

 A opção (clique aqui) exibe a lei na íntegra.

Ao clicar no botão
criado com sucesso!

a tela abaixo será exibida informando que o registro foi
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Maria das Graças
000.000.000-00

O candidato deverá clicar no botão acima imprimir a ficha de inscrição, assinar e
entregar na Universidade.

3.0 Acompanhando a Inscrição
Após registrar-se no sistema o estudante poderá acompanhar o resultado da sua
inscrição, editar o cadastro e imprimir o protocolo, basta clicar na aba “Estudante”, e
escolher a opção desejada:

Obs.: O estudante só poderá editar a inscrição se o status estiver como
“Pendente”.
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