
1º PASSO PARA FAZER A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NO PLANO DE 

TRABALHO PELO ORIENTANDO, PREENCHER O QUESTIONÁRIO SÓCIO 

ECONÔMICO. 

Dentro do Portal Discente o(a) Aluno(a) deve primeiramente aderir ao cadastro único nos 

seguintes menus: PORTAL DISCENTE> BOLSAS> ADERIR AO CADASTRO ÚNICO>  

 



Na tela de adesão ao Cadastro Único, a(o) Aluno(a) deverá ler as informações 

sobre as bolsas e o questionário Sócio- Econômico e marcar a opção “Eu li e 

concordo os termos acima citados” e clicar em continuar. 

 

 

 



Na próxima página o(a) Aluno(a) deverá preencher os dados do perfil com a DESCRIÇÃO PESSOAL, ÁRESA 

DE INTERESSE e o Link do Currículo Lattes. (O link do Lattes precisa ser copiado de dentro da plataforma 

Lattes, conforme imagem abaixo: 

  

 



Na página seguinte você irá confirmar se o seu endereço é o mesmo da sua 

família: 

 

 

 



Na próxima página você irá responder o questionário Sócio econômico, com as 

seguintes perguntas: 
1.Já possui graduação? 
2. Seu turno é: 
3. Participa de algum projeto de pesquisa, ensino ou extensão? 
4. Em que tipo de estabelecimento você cursou o Ensino Médio? 
5. Tipo de moradia 
6. Incluindo você, quantas pessoas fazem parte do seu grupo familiar? 
7. Com quem você mora? 
8. Existe em seu grupo familiar pessoa com deficiência? 
9. No caso de sim na pergunta anterior, informe qual e o grau de parentesco ( Número máximo de Caracteres: 20 ) 
10. Existe em seu grupo familiar pessoa com doença crônica comprovada (diabetes, hipertensão, por exemplo)? 
11. No caso de sim na pergunta anterior, informe qual e o grau de parentesco ( Número máximo de Caracteres: 20 ) 
12. Possui alguma atividade remunerada? 
13. Se sim, qual? 
14. Recebe algum tipo de bolsa? 
15. Recebe algum benefício, pensão ou aposentadoria? 
16. Se sim, qual? 
17. Paga pensão alimentícia? 
18. No caso de sim na pergunta anterior, informe o valor e o grau de parentesco ( Número máximo de Caracteres: 50 ) 
19. Qual a sua participação na vida econômica da sua família? 
20. Qual meio de transporte utiliza para ir à universidade? 
21. Você possui empresa cadastrada em seu nome (ainda que esteja sem movimentação financeira)? 
22. Em caso de resposta afirmativa na pergunta anterior, informe o CNPJ ( Número máximo de Caracteres: 50 ) 
23. Você possui veículo automotor em seu nome? 
24. Em caso de resposta afirmativa na pergunta anterior, informe o modelo e o ano ( Número máximo de Caracteres: 50 ) 

INFORME O NOME E CPF DAS PESSOAS QUE CONTRIBUEM COM A RENDA FAMILIAR (Nesta opção não tem a figura do PAI e da Mãe, 
você poderá marcar no lugar, Padrasto ou Madrasta) 
ITENS DO CONFORTO FAMILIAR 

 

Logo após responder o questionário clicar 
em CONFIRMAR INSCRIÇÃO. 
 



2º PASSO PARA FAZER A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NO PLANO DE 

TRABALHO PELO ORIENTANDO, VERIFICAR AS OPORTUNIDADES DE BOLSA. 

Para manifestar interesse em uma bolsa, o(a) Aluno(a) deverá ir até os menus: 

PORTAL DISCENTE> BOLSAS> OPORTUNIDADES DE BOLSA

 

 

 



Ao clicar em Oportunidade de bolsas o aluno deverá > SELECIONAR O TIPO DE 

BOLSA “PESQUISA”. 

 

 

 

 



Ao preencher as informações o aluno deverá marcar apenas a opção 

“ORIENTADOR” para fazer a busca. -NÃO MARQUE AS OUTRAS OPÇÕES. – 

depois clique em BUSCAR. 

 

 

 

 

 



O plano de trababalho irá aparecer na parte de baixo onde você deverá clicar no 

ícone de bonequinho com o lápis que aparece a frase “Cadastrar interesse” 

 

 

 



Nesta última parte, o(a) Aluno(a) irá terminar de preencher com as Qualificações 

do mesmo para apresentar ao Orientador. Depois clique em INSCREVER-SE. 

 

 


