
 

PG AUX.EMERGENCIAL-MAIO/2022  

 

 A Coordenação da Assistência Estudantil/SF informa que tivemos um problema técnico com o pagamento do Auxílio 

Emergencial referente ao mês de maio,  por meio do CPF e com isso os estudantes que receberiam por essa modalidade não 

conseguiram sacar junto ao Banco do Brasil. 

 Diante dessa situação, o Departamento Financeiro/DOF reenviou as Ordens Bancárias ao banco para regularização 

do pagamento dos referidos estudantes em um novo prazo, conforme orientação abaixo: 

Pagamento por meio CPF, disponível no período de 19/05(a partir das 12h)  a 26/05/2022 na “boca do caixa” em 

uma agencia do Banco do Brasil: 

 Dirigir-se a uma agência do Banco do Brasil com RG e CPF. Se você for menor de 18 anos, deve estar 

acompanhado do responsável.  

Evite perder o prazo, não deixe para o último dia! 

 

 

 Atenciosamente 

 

19/05/2022, Coordenação de Assistência Estudantil      



 

Coordenação/Comisssão 

 

está disponível o pagamento do Auxílio Financeiro em Caráter Emergencial para os estudantes contemplados nos editais de 

2021 e com matrícula regular, conforme orientações abaixo: 

1. Estudantes que tem conta bancária, pagamento disponível a partir de 11/05/2022. Consultar o saldo bancário por 

mais de um dia (24h e 48h) para confirmar recebimento.  

2. Estudantes que recebem por CPF, pagamento disponível no período de 11/05 a 18/05/2022 na “boca do caixa” 

 Dirigir-se a uma agência do Banco do Brasil com RG e CPF. Se você for menor de 18 anos, acompanhado do 

responsável. Evite perder o prazo, não deixe para o último dia! 

3. Para esse mês, foram consideradas as contas bancárias do último pagamento de 2021 (dezembro). Se, por acaso, a 

conta estiver desativada, bloqueada ou cancelada, a ordem bancária vai retornar e Setor Financeiro irá informar a 

lista de estudantes nessa situação, que deverão aguardar o comunicado de um novo prazo para recebimento por meio 

do CPF, para saque na boca do caixa. 

 

Dúvidas, procurar o Setor Psicossocial no campus ou entrar em contato por meio do WhatsApp (71)98736-5720.                 

                                                                  11/05/2022, Coordenação de Assistência Estudantil                                                                                                                                                                                                                       


