
• Manual do PAAE 
• versão estudantil.

Esse manual serve como uma síntese para 
esclarecer ao estudante os procedimentos 
básicos sobre o sistema. As dúvidas que 
surgirem deverão ser encaminhadas  ao 
Serviço Social. As informações nos campos 
apresentados se referem a um aluno fictício 
apenas para exemplificar o manual.



•PAAE

Clicando-se na Inscrição
 o estudante irá para a tela de login estudantil .

Login reservado 
para o Serviço 

Social 



•PAAE

Tela de acesso ao sistema. O (a) estudante
 Deverá clicar para cadastrar uma senha



Nessa tela, o (a) estudante deverá preencher
Seus dados e cadastrar uma senha com 

NO MÁXIMO 10 CARACTERES. Depois de
Cadastrar, retornar a tela de login para acessar

O sistema.



Após acessar o sistema, na primeira tela o (a) estudante 
Deverá realizar a leitura por completo do

Edital PAAE e aceitar as condições.



•PAAE

   

O acesso ao sistema só é 
permitido se o estudante ler 
atentamente o edital referente ao 
processo seletivo.



  

O acesso ao sistema ocorre após o 
estudante ler as importantes 
informações sobre o processo seletivo. 
No Edital contem o cronograma do 
PAAE 2020, é fundamental ser lido 
antes de efetuar a inscrição no sistema.
Após a leitura, clicar no botão 
prosseguir.



•PAAE

   

No caso de 
origem 

extrangeira 
usar sigla 

EE. 

Parte inicial da tela de 
cadastro após o aluno clicar 
no botão “ACEITAR” na tela 
anterior, essa tela será 
apresentada.

  Nessa tela o estudante deve 
preencher seus dados 
pessoais e cadastrar

sua identificação
Acadêmica no IFBA.



•PAAE

•    

Parte final da tela de cadastro 
caso o aluno informe que 
possui conta bancária, essa 
tela será apresentada.

Após o preenchimento 
dos campos clique no
 botão prosseguir para
 gravar as informações
 digitadas.

O (a) estudante deverá preencher
Os dados da sua residência atual.



•PAAE

   
Após o sistema validar as 
informações da tela anterior e 
atualizar a base de dados, a tela 
de escolha das modalidades será 
apresentada.

Após a escolha do
auxílio clique no
 botão: Adicionar para
 gravar as modalidades
 escolhidas.

Após o estudante escolher e 
adicionar as modalidades 
que pretende concorrer 
deverá clicar no botão: 
Próximo para gravar essas 
informações.



•PAAE

   

Após o sistema gravar as 
bolsas/auxílios que o (a) estudante 

tem interesse na tela anterior, deverá 
informar o dados e contato do 
principal responsável pelo (a) 

estudante e o endereço no qual 
reside. Para gravar esses dados 

basta clicar no botão: prosseguir 
para gravar as informações de 

contato.



•PAAE

   
Essa tela faz referência a fatores 
culturais e sociais simultaneamente. 
Essas informações abaixo deverão 
ser selecionadas pelo (a) estudante 
para continuação da inscrição no 
programa PAAE.

Após o preenchimento 
dos campos clique no
 botão prosseguir para
 gravar as informações
 digitadas.



•PAAE

   

Segunda Tela que trata também dos aspectos 
socioculturais. Deverá indicar se o (a) 
estudante ou outro membro da família 
participa de algum dos programas, serviços 
e/ou benefícios socioassistênciais (Federal, 
Estadual e/ou Municipal)

Após o preenchimento 
dos campos clique no
 botão prosseguir para
 gravar as informações
 digitadas.

Na situação habitacional, o (a) estudante deverá informar
As condições de moradia da sua família, a que é responsável

Pela sua manutenção financeira.



•PAAE

   Essa tela faz referência a 
fatores socioeducacionais que 
trata da vida acadêmica do (a) 
estudante. Essas informações 

abaixo deverão ser 
selecionadas pelo(a) 

estudante para continuação 
da inscrição no programa 

PAAE.



•PAAE

   

Essa tela faz referência a fatores sociais e 
econômicos sobre o (a) estudante e sua 
família. As primeiras informações sobre o 
meio de transporte, permite se selecionar 
mais de um item. 

Caso o (a) estudante erxerça alguma atividade 
Remunerada, deverá especificar preenchendo 
Os dados ao lado, a exemplo de: trabalho informal, 
Autônomo, empregado, estágio remunerado, bolsa de 
Pesquisa, ensino ou extensão e etc.

Após o preenchimento 
dos campos clique no
 botão prosseguir para
 gravar as informações
 digitadas.



•PAAE
Essa tela refere-se a composição do núcleo familiar 
do (a) estudante. Todos os membros devem ser 
inseridos (pai/mãe,irmão/a, padrasto, madrasta, 
tio/a, sobrinho/a, avô/avó,sogro/a, enteado/a, 
cunhado/a), que residem no mesmo domicílio.
Todas as informações devem ser preenchidas.

Após o preenchimento 
das informações 
deve-se clicar no 

botão ADICIONAR 
para gravar esses 

dados. 

Caso um dos membros seja menor 
de 6 anos e não possua CPF, 
preencher com o CPF do (a) 

responsável.



•PAAE

•    
Após o sistema gravar as 
bolsas selecionadas anterior 
a tela que o aluno informa 
um contato para referência 
será apresentada.

Esses campos devem ser preenchidos 
considerando as informações de cada  
membro familiar do (a) estudante.
Para cada familiar os campos deverão 
ser preenchidos e gravados clicando-
se no botão adicionar.



•PAAE

   
Após clicar no botão 

adicionar as informações de 
cada familiar do estudante irá 

aparecendo na tela.



•PAAE

   

Nessa tela, após o estudante clicar no 
tipo campo referente a despesa irá 

aparecer o campo  para que se digite o 
valor da despesa  gasta mensalmente.
Caso exista mais de uma despesa em 
cada categoria (Ex.: um aluguel e um 

financiamento, duas contas de energia 
de residências diferentes), o (a) 

estudante deverá colocar a soma total 
mensal.



•PAAE

   
Essa tela, é a continuação dos gastos 
com as despesas da familia do 
estudante
com educação. O campo de nome 
TOTAL é automático e contempla a 
soma do campo de nome: total das 
despesas  com a soma do campo total 
dos investimentos. Assim, o TOTAL das 
somas é realizado pelo sistema.



•PAAE

   

A tela que o (a) estudante cadastra 
as informações referentes ao 
aspecto de saúde deve ser 
preenchida conforme a situação 
atual da saúde do(a)estudante.

Caso o (a) estudante selecione a opção SIM a algum 
questionamento desse formulário, deverá informar no 
campo disponibilizado alguma informação referente a 
pergunta sugerida. Após finalizar o preenchimento 
para que o sistema grave os dados cadastrados, o(a) 
estudante deve clicar no botão: prosseguir.



•PAAE

  

Caso o (a)estudante 
queira que o sistema 
cadastre mais alguma 

informação adicional para 
complementar sua 
inscrição poderá 

preencher o campo sobre 
as informações adicionais. 

Ao clicar no botão: concluir inscrição seus dados 
estarão gravados no sistema e poderão ser 

consultados por ele até a última data disponível 
para inscrição informada no cronograma do edital.



•PAAE              Após o (a) estudante concluir o preenchimento de todos 
             Os campos do formulário, o sistema gera um número de
Inscrição. O (a)estudante deverá clicar no botão  imprimir o comprovante de inscrição. 



•PAAE

O (a)estudante ao visualizar 
seu comprovante de inscrição 
vai visualizar também a lista 
dos documentos necessários 

que consta no Anexo I do 
Edital PAAE.



•PAAE

   
ESTUDANTE JÁ É 
BOLSISTA, PRECISA 
FAZER NOVO 
CADASTRO?

Sim. O processo seletivo do PAAE terá os mesmos 
procedimentos para bolsistas do programa em 2019 
e para estudantes que estarão se inscrevendo pela 
primeira vez, por serem ingressos em 2020, ou que 
nunca se inscreveram ou que não foram 
contemplados com nenhuma bolsa ou auxílio em 
2019 e/ou em anos anteriores



•PAAE
O QUESTIONÁRIO on line é 
uma tela que permite que o 
estudante opine sobre o 
sistema após a conclusão da 
inscrição.



•PAAE

  

CONTATOS & LINK´S ÚTEIS:

Serviço Social: Bloco B, Sala 7 
Email: servicosocial.ifba@gmail.com
https://portal.ifba.edu.br/conquista/assistencia-estudantil  
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