TUTORIAL: Auxílio Pré-escola
AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA: Visa apoiar as condições de permanência e formação acadêmica de estudantes

regularmente matriculados na FURG, que sejam responsáveis legais de seus filhos, por meio de
auxílio pecuniário, na expectativa de viabilizar a igualdade de oportunidades, de contribuir para a
melhoria do desempenho acadêmico e de prevenir situações de retenção e evasão derivados da
maternidade ou paternidade, conforme dispõe o Programa Nacional de Assistência EstudantilPNAES (Decreto N° 7.234, de 19 de julho de 2010).

Acessar o sistema da FURG:

1) Fazer login no sistema:

2) Acessar mensalmente: SAE/Estudante/Auxílio Pré-escola/Solicitação:
a. Realizar a solicitação do Auxílio Pré-escola.

3) No primeiro mês do auxílio o estudante deverá:
a. Inserir os dados bancários para recebimento do auxílio (nome do banco; nº agência; nº conta
corrente);
b. Inserir no sistema (SAE/Estudante/Auxílio Pré-escola/Solicitação), certidão de nascimento do
filho;
c. Assinar digitalmente, ou seja, dar ciência no sistema (SAE/Estudante/Auxílio Préescola/Solicitação) ao termo de compromisso do estudante, modelo a seguir:

4) Entregar, trimestralmente, na CODAFE/DIDES/PRAE, exceto nos campi externos, cuja entrega deverá
ser efetuada com a equipe multidisciplinar da PRAE, declaração de que utiliza o recurso financeiro
de auxílio pré-escola ao fim a que se destina, conforme modelo abaixo:

5)
6)
7)
8)
9)
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DECLARAÇÃO DE USO DO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA
Eu,
_______________________________________________________________
______________
matrícula
____________,
do
Curso
de______________________________________, declaro para os devidos fins que utilizo o
recurso financeiro de auxílio pré-escola ao fim a que se destina: apoiar as condições de
permanência e formação acadêmica de estudantes regularmente matriculados na FURG, que
sejam responsáveis legais de seus filhos, por meio de auxílio pecuniário, na expectativa de
viabilizar a igualdade de oportunidades, de contribuir para a melhoria do desempenho
acadêmico e de prevenir situações de retenção e evasão derivados da maternidade ou
paternidade, conforme dispõe o Programa Nacional de Assistência Estudantil-PNAES (Decreto
N° 7.234, de 19 de julho de 2010).
Obs: Confirmo que estou ciente de que a não entrega desta declaração incidirá sobre a
suspensão do auxílio, que somente será efetuado, após entrega do mesmo.
Período: ( ) 1º trimestre

( ) 2º trimestre

( ) 3º trimestre

Assinatura do (a) estudante beneficiário:
Local e data:

