
PROGRAMA
BENEFÍCIO
EVENTUAL

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

VEJA COMO SE
INSCREVER

NO SISTEMA



Assim que a Solicitação Benefício Eventual 
aparecer nos seus processos disponíveis, você 
deve iniciá-la. 



Se você cadastrou seus dados no Cadastrar dados pessoais do estudante, 
esses dados serão carregados neste formulário Preencher Dados Pessoais. 
Dessa forma você poderá checar se os dados estão atualizados e submeter ou 
editar o que não está atualizado e submeter.



Se você não cadastrou seus dados no Cadastrar dados pessoais do 
estudante, seus dados do Qacadêmico serão trazidos e você poderá 
preencher os campos que estão faltando e submeter.



Se sua conta for da Caixa, fique atento a instrução do 
preenchimento do número da conta. O tipo de operação 
deve ser colocada junto com o número da conta.



Neste formulário você deve informar se recebe algum benefício da 
Assistência Estudantil. O campo Recebe Bolsa Permanência vem 
automaticamente preenchido para você. Se você recebe o benefício 
virá Sim, e Não caso contrário. Se você identificar que  o campo 
está  preenchido errado, contate a Assistência Estudantil do seu 
campus. 



No campo Outros Benefícios, você deve preencher com os 
outros benefícios que recebe e não foram listados acima.



Neste formulário se sua família/você não recebeu auxílio emergencial 
do governo, coloque R$ 00,00 no campo Qual valor. Caso contrário 
informe o valor recebido mensalmente



Se você participa do Bolsa Família, ou do Benefício de Prestação 
Continuada(BPC), ou possui NIS(Número de Identificação Social), ou 
sua família é cadastrada no CadÚnico, você deverá anexar um 
comprovante de participação.



Neste formulário se lembre de se incluir na contagem de pessoas que 
compõem seu núcleo familiar. Se sua família não tiver ninguém de 
alguma dessa categorias, coloque 0. 



Se você possui familiares com agravo, liste a quantidade de pessoas e o agravo. Exemplo: se 
duas pessoas da sua família estão com câncer, coloque 2 no campo  Quantas pessoas em 
sua Residência têm agravos de Saúde, 2 no campo Cânceres e 0 nos outros campos com 
exceção do último. 

Você preencherá o último campo, caso tenha familiares com agravos que não 
foram listados acima. 



No Perfil Financeiro se parte(ou toda) a origem da renda da sua família não for listada 
acima, especifique no campo Especifique outra(s) origem(ns) da  renda.

Coloque 0 nas origens de renda que não se aplicam a sua família.



Se a dificuldade que sua família está enfrentando não foi listada, preencha o 
campo Especifique outra(s) dificuldade(s).



PRONTO! SE VOCÊ CHEGOU 
ATÉ AQUI, SUA SOLICITAÇÃO 
FOI CONCLUÍDA.
Você será informado se receberá ou não 
o benefício no seu email acadêmico.

Confira o calendário do Programa no site
e nas redes sociais do seu campus.

ATENÇÃO
• Se você fez uma solicitação do 
Benefício eventual que se 
encontra em AGUARDAR 
DISPONIBILIDADE 
ORÇAMENTÁRIA, você só poderá 
fazer novas solicitações quando 
essa for atendida;

• Se você fez uma solicitação e 
não concluiu, no próximo período 
em que novas solicitações 
puderem ser feitas você deverá 
continuar a preencher a 
solicitação que ficou em aberto;

• Em alguns campi, quem recebeu 
Bolsa Permanência pode não ter 
acesso ao Benefício eventual.


