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Auxílio Estudantil da UTFPR
Passos para inscrição na Plataforma de Inscrição do Auxílio Estudantil.
 No caso de dúvidas, entre em contato com o NUAPE do seu campus: https://portal.utfpr.edu.br/alunos/servicos/apoio
1. Acessar o Portal do Aluno - https://portal.utfpr.edu.br/alunos/portal-do-aluno
 Clicar no ícone “Inscrição - Auxílio Estudantil” e em “Plataforma de Inscrição”;
 Você será redirecionado para a Plataforma de Inscrição do Auxílio Estudantil.

2. Acessar a Plataforma de Inscrição do Auxílio Estudantil
https://sistemas2.utfpr.edu.br/ords/f?p=102:LOGIN_DESKTOP:6908325935777:::::

3. Ao acessar a Plataforma de Inscrição do Auxílio Estudantil, será apresentado um aviso.
 Ler atentamente as etapas que precisam ser realizadas para finalizar a inscrição; anote as informações e, se deseja dar
continuidade na inscrição, clicar no botão “Ciente”;
 O Edital poderá ser consultado no link disponível no sistema – ou na página de editais da ASSAE;
 No caso de dúvidas, pode ser consultado o canal de atendimento em “Tire sua dúvida”.

4. Selecionar o “Questionário socioeconômico”

 Preencher corretamente as informações;
 Clicar em “Salvar”;
 Avançar para “Grupo familiar”.

5. Cadastrar todos os membros do seu grupo familiar no “Quadro de composição familiar”
 Clicar em “Incluir” para registrar os dados de cada membro do grupo familiar, começando pelo/a estudante
requerente, e, após finalizar o preenchimento, clicar em “Cadastrar”.

 Após cadastrar todos os membros do grupo familiar clicar no botão “Auxílios” para avançar.

6. Selecionar as modalidades de Auxílio Estudantil que pretende concorrer
 Selecionar uma a uma as modalidades de auxílios, clicando na figura de lápis, posicionada à esquerda do nome do
auxílio. Selecionar “Sim” para solicitar e clicar em “Salvar”.

 Após selecionar os auxílios desejados, clicar no botão “Documentos” para avançar.

7. Realizar o upload de todos os documentos comprobatórios da condição socioeconômica, de todos os membros do
grupo familiar
 Os documentos devem estar de acordo com o que estabelece o Edital vigente à época da inscrição.
 O arquivo do documento poderá ser em formato pdf ou imagem (*.jpg, *.png), com tamanho máximo de 2 MB, por
arquivo. É possível encontrar sites e programas que oferecem serviços de escaneamento e conversão de arquivos
gratuitamente, na internet.
 Documentos com mais de uma página deverão ser anexados em arquivo único. Caso precise compactar o PDF pode
utilizar o site https://www.adobe.com/br/acrobat/online/compress-pdf.html
 Os documentos anexados não podem ter rasuras, devem ser legíveis, estar completos e, quando houver, a
numeração das páginas visíveis.

 Se constar como pendente o documento, significa que o upload dele não foi concluído. Tentar novamente, atentando
para os formatos dos arquivos aceitos.
 Clicar em “Finalizar” após o upload de todos os documentos de todos os membros do grupo familiar.
 Ao clicar em “Finalizar” sua inscrição avançará para a página de “Checklist”.
 O sistema acusará, caso exista, divergências entre os dados cadastrados nas etapas anteriores e não será possível
finalizar a inscrição. O/a estudante deve retornar para as fases anteriores e corrigir as informações e/ou realizar
corretamente o upload da documentação pendente.

 Se entender necessário o/a Estudante pode realizar upload de um documento opcional, desde que esteja
relacionado com os esclarecimentos da condição socioeconômica do seu grupo familiar.
 Não havendo divergências nos dados cadastrados e sendo realizado o upload de todos os documentos obrigatórios
dos membros do grupo familiar, o/a estudante poderá clicar em “Finalizar” para avançar;

 Ler atentamente o Termo de Responsabilidade e clicar em “Finalizar a inscrição”.

ATENÇÃO: A inscrição só está devidamente finalizada se o sistema gerar o protocolo de inscrição;
 Cada estudante terá direito a apenas um protocolo de inscrição, fornecido após a finalização da inscrição – uma cópia
é enviada para o e-mail principal cadastrado pelo/a estudante no Portal do Aluno.
 Somente após clicar no botão “Finalizar inscrição” é que sua inscrição estará concluída. Caso não clique nesse botão,
não haverá a devida finalização da sua inscrição e ela não será avaliada. Não há possibilidade de recurso para esse
tipo de situação.
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 Finalizada a inscrição, acompanhe a análise do processo pela Plataforma de Inscrição do Auxílio Estudantil e fique
atento ao seu e-mail principal cadastrado no Portal do Aluno, pois, se for necessário, no período estabelecido no
Edital, será enviado para ele uma solicitação para realizar as adequações/correções/esclarecimentos e/ou
complementação de documentos não homologados na inscrição. Você terá TRÊS DIAS ÚTEIS após a comunicação por
e-mail para realizar a complementação.
 Se forem necessários, tanto a complementação quanto o recurso também são realizados diretamente na Plataforma
de Inscrição do Auxílio Estudantil, de acordo com o que estabelece o Edital.

