
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL 

 
 

NOTA DA PROEST SOBRE CADASTRAMENTO DOS/AS USUÁRIOS/AS DE 
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO SIGAA        

              

Tendo em consideração: 

1. A necessidade de medidas que visem fortalecer a gestão, execução e 

avaliação do Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, 

com o uso de sistema de informação e criação de banco de dados de 

estudantes inseridos nos programas implementados pela Pró-reitoria 

Estudantil - PROEST.  

 

2. A finalidade da assistência estudantil de ampliar as condições de 

permanência dos jovens na educação superior pública federal, 

objetivando: (I) democratizar as condições de permanência dos jovens 

na educação superior pública federal; (II) minimizar os efeitos das 

desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da 

educação superior; (III) reduzir as taxas de retenção e evasão; e (IV) 

contribuir para a promoção da inclusão social pela educação, 

preconizado pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil – 

PNAES, de acordo com o Decreto 7.234/2010. 

 

3. A implementação de mecanismos de acompanhamento e avaliação dos 

objetivos e resultados do PNAES. 

A Pró-reitoria Estudantil, 

Informa a abertura do Edital para Cadastramento no SIGAA -Sistema Integrado 

de Gestão de Atividades Acadêmicas dos/as estudantes beneficiados/as pelos 

Programas de Assistência Estudantil de todos os Campi da UFAL no período 

entre 13 de novembro de 2017 a 12 de dezembro de 2017. 

Devem se cadastrar obrigatoriamente os/as estudantes que são usuários/as 

nos seguintes programas: (1) Bolsa Pró-Graduando – BPG, (2) Auxílio moradia, 

(3) Auxílio-alimentação, (4) Residência Universitária Alagoana – RUA; (5) 

Restaurante Universitário – RU (com isenção de taxa). 



 Deverão realizar os seguintes procedimentos, segundo Edital N. 09/2017 

PROEST:  

(1) Cadastro no SIGAA para acesso ao sistema como “aluno”; 

(2) Atualização dos dados pessoais no sistema através do menu “Meus 

Dados Pessoais”;  

(3) Agrupamento e digitalização de documentação comprobatória da 

condição socioeconômica; 

(4) Preenchimento do Cadastro Único no perfil do estudante e adesão no 

SIGAA a cada um dos programas pelo qual seja atendido. 

Reafirmamos a importância do Cadastramento para criação de banco de dados 

no Módulo Assistência ao Estudante no Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas – SIGAA, permitindo periodicamente atualizar a 

avaliação socioeconômica e acadêmica de estudantes inseridos/as na Política 

de Assistência Estudantil da UFAL, considerando que estes programas são 

voltados a atender aqueles/as que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social. 

 

Está disponível para os/as estudantes o manual do discente atraves do link: 

 https://sistemas.ufal.br/confluence/pages/viewpage.action?pageId=16778526 

 

Informamos que em breve estaremos lançado tutorial explicativo para o 
processo de cadastramento. 

https://sistemas.ufal.br/confluence/pages/viewpage.action?pageId=16778526

