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PROGRAMAS E 
SELEÇÃO



PROGRAMAS DA 
ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL –
GRADUAÇÃO

Alimentação Gratuita no RU (3 refeições/dia)

Auxílio Socioeconômico (PASe) – Auxílio de R$ 
465,00/mês

• Casa do Estudante Universitário – CEU

• Auxílio Moradia – Auxílio de R$ 530,00/Mês

• Transporte – Auxílio de R$ 300/mês (apenas durante o semestre 
letivo)

Moradia Estudantil (PME) - Seguintes modalidades:

• Parcerias:

• UnB Idiomas – (01 vaga com isenção de mensalidade por turma)

• Vale Livros – (60% de desconto em livro das Ed UnB)

Creche – Auxílio de R$ 485,00/mês;



CRITÉRIOS GERAIS

• Ser classificado com Perfil para Participar dos Programas da 

Assistência Estudantil (PPAES), – conforme avaliação socioeconômica.

Para isso o estudante precisa realizar o estudo socioeconômico via SAEWEB 

http://www.servicos.unb.br/sae; seguir os procedimentos estabelecidos em edital. 

• Ter renda líquida pe r capita de até 1,5 salário mínimo;

• Estar regularmente matriculado em curso presencial na UnB.

Critérios gerais exceto para alimentação no RU: 

• Não ter concluído outro curso de Graduação;

• Não ter ultrapassado 2 semestres do tempo regular de conclusão do curso.

http://www.servicos.unb.br/sae


CRITÉRIOS ESPECÍFICOS POR PROGRAMA
Para o Programa Auxílio Socioeconômico:

• Não participar do Programa Bolsa Permanência MEC.

Para o Programa de Moradia Estudantil (Pecúnia e CEU): 

• Ser de fora do DF e não ter família com residência no DF.

Para o Programa Auxílio Transporte:

• Residir no entorno do DF (com seu grupo familiar).

Para o Programa Creche:

• Ser responsável legal e residir com criança de idade entre zero e cinco anos 

incompletos.



DOCUMENTAÇÃO E 
PREENCHIMENTO DO SAE

• A documentação está descrita no item 14 do Edital de Avaliação Socioeconômica 

para a Graduação e  no item 13 do Edital de Pós-Graduação.

• Toda documentação necessária deve ser anexada no ato do preenchimento 

do SAEweb – dentro do prazo de inscrição. 

• Dúvidas sobre a documentação devem ser esclarecida antes do término da 

inscrição;

• O sistema abrirá os campos para anexar a documentação conforme situação 

informada pelo estudante.



DOCUMENTAÇÃO E 
PREENCHIMENTO DO SAE

• A lista de documentos necessários e orientações importantes estão dispostas em 

Edital publicado na página http://www.dds.dac.unb.br/. 

• Toda documentação deve ser digitalizada para ser inserida no sistema. Em caso de 

fotos, devem estar nítidas e bem focalizadas para leitura;

• Caso o sistema apresente erros que impeçam a realização da inscrição, o 

estudante deverá fazer uma captura da tela (print) onde constem informações 

sobre o erro, a data e hora do ocorrido e entrar em contato com a DDS –

durante o prazo de inscrição.

http://www.dds.dac.unb.br/


SAE – ESTUDO SOCIOECONÔMICO

• ACESSO: HTTP://WWW.SERVICOS.UNB.BR/SAE

Usuário para o login: número 

de matrícula e senha, a mesma 

utilizada no Sistema Matrícula

Web.

Estudantes que não tenham número de 

matrícula não conseguirão realizar inscrição

http://www.servicos.unb.br/SAE


SAE - PREENCHIMENTO

Dados do Estudante e situação do Estudo Socioeconômico: (não 

conc luído, em análise , para correção, homologado, conc luído)



SAE - PREENCHIMENTO

Informar:

• quantas pessoas compõe o 

grupo familiar; 

• o valor da renda líquida do 

grupo familiar; 

• o valor das despesas com 

água, luz, internet/telefone, 

aluguel (moradia) e Salvar!



SAE - PREENCHIMENTO

Informar:

- Tipo de Estudo;

- Se é estrangeiro;

- Graduação ou pós-

graduação;

- Quais os programas que 

pretende se inscrever; 

- Se pleitear Moradia, 

especificar modalidade e 

estado de origem; 

- Se pleitear Transporte, 

informar local de moradia 

no entorno.



Dados Pessoais e 

Acadêmicos: parte dos 

dados serão migrados das 

informações do SIGRA, que 

estão cadastrados na SAA. 

Caso os dados não estejam 

corretos ou atualizados, o 

estudante deve atualizar 

junto à SAA (Secretaria de 

Administração Acadêmica);

SAE - PREENCHIMENTO



Dados Pessoais e Acadêmicos:

O estudante deverá informar:

- Sua situação de saúde (caso tenha alguma 

doença crônica, grave ou deficiência, deve 

acrescentar laudo ou relatório médico);

- Se possui renda própria, incluindo pensão 

alimentícia, estágio, atividade informal e anexar a 

documentação relativa, ou declaração de 

ausência de renda, conforme anexo do Edital;

- Em que tipo de estabelecimento cursou o 

ensino médio;

- Cópia do CPF, RG, Carteira de Trabalho, 

declaração sobre imposto de renda;

- Informar estado civil;

- Se é provável formando;

- Turno do curso (diurno/noturno).



As seguintes páginas da 

CTPS devem ser a 

apresentadas, ainda que não 

tenha nenhuma anotação

IDENTIFICAÇÃO

Documentação para todos os integrantes do grupo 

familiar com mais de 18 anos e para o estudante



QUALIFICAÇÃO CIVIL

Documentação para todos os integrantes do grupo 

familiar com mais de 18 anos e para o estudante



CONTRATOS DE 

TRABALHO – ÚLTIMO 

CONTRATO DE 

TRABALHO ASSINADO E

A PÁGINA SEGUINTE EM 

BRANCO

Documentação para todos os integrantes do grupo 

familiar com mais de 18 anos e para o estudante



RENDA AUTÔNOMA
Declaração de Renda conforme 

Anexo 1 do Edital E

Extratos Bancários dos últimos 3 

meses
Caso não tenha conta 

bancária, apresentar a 

“Certidão Negativa de 

Relacionamento com o 

Sistema Financeiro” emitida 

pelo site do Banco Central 

https://www3.bcb.gov.br

/nadaconsta/emitirCerti

daoCCS



E

Extratos Bancários dos 

últimos 3 mesesAUSÊNCIA DE 
RENDA

Declaração de Ausência de 

Renda conforme Anexo 2 

do Edital 

Todos acima de 18 anos

que não possuírem renda,

devem preencher, assinar e

datar essa declaração.

A declaração deve conter as

informações de identificação

(nome, CPF, RG, endereço) e a

informação sobre quem é o

seu mantenedor (a pessoa

que provê seu sustento) e

atividade exercida.

Caso não tenha conta bancária, 

apresentar a “Certidão Negativa 

de Relacionamento com o 

Sistema Financeiro” emitida pelo 

site do Banco Central 

https://www3.bcb.gov.br/nad

aconsta/emitirCertidaoCCS



DECLARAÇÃO SOBRE PENSÃO 
ALIMENTÍCIA

Casos seus pais (ou outro 

casal do grupo familiar, com 

filhos) seja separado –

acrescentar sentença de 

separação com 

informação sobre 

pensão alimentícia ou 

informar por meio de 

Declaração conforme 

anexos 3 e 4 do Edital, o 

recebimento (ou não) de 

pensão informal – qualquer 

valor, mesmo que não seja 

fixo.



Consulta à Restituição do IRPF 2019 

Este documento informa 

se você declarou o 

Imposto de Renda em 

2019.

Você pode emitir sua 

consulta à Restituição do 

IRPF 2019 pelo site da 

Receita Federal:

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp



Imposto de Renda Pessoa 

Física - 2019

➢ Todas as pessoas que declararam o Imposto de Renda de Pessoa

Física em 2019 devem apresentar a Declaração do IRPF 2019 –

ano base 2018.

➢ Também devem apresentar o Recibo de Entrega à Receita Federal

do Brasil.

➢ Todos os documentos devem ser unificados em um único PDF.



Recibo de Entrega do IRPF



Declaração do IRPF

TODAS as páginas devem 

ser apresentadas!



Seguindo o preenchimento do 

SAE – na aba Grupo Familiar, 

informar quantidade de 

pessoas no grupo e se os pais 

são falecidos. Acrescentar 

Certidão de Óbito em caso 

positivo.  



Em moradia e acesso ao 

Campus, informar seu 

endereço atual, sua situação 

de moradia (próprio, aluguel, 

etc) e caso não resida com 

seu grupo familiar, informar 

como eles residem e 

acrescentar a documentação 

comprovatória (IPTU, 

Contrato de Aluguel, Contas 

de água e Luz, etc). 



DADOS DO NÚCLEO FAMILIAR

O estudante deve acrescentar as 

informações referentes a cada membro 

de seu núcleo familiar.

A definição de núcleo familiar para 

avaliação socioeconômica está no item 

5.2 a 5.4 do edital para a Graduação, 

mas de forma simplificada, entendemos 

como núcleo familiar as pessoas que 

moram com o estudante e 

contribuem para o seu sustento. 

Caso a família esteja em outro 

município/UF, devem ser apresentados 

todos os documentos referentes ao 

grupo familiar da cidade de origem; 
O estudante deve acrescentar toda documentação sua e de seu núcleo 

familiar. Em caso de dúvidas, consultar Edital ou comparecer ao SPS de 

seu campus.



Informações sobre cada membro do grupo familiar: 

vínculo com o estudante; Data de Nascimento; CPF; RG; Carteira de 

Trabalho; Se declara imposto de Renda; Estado Civil; Se possui renda, 

qual a natureza da renda e comprovantes; e situação de saúde 



AUSÊNCIA DE RENDA

No caso da ausência de renda para os maiores de 18 anos, 

deve apresentar:
- A declaração de ausência de renda, conforme o anexo do Edital, 

preenchida, assinada e data; 

- no campo de documentação complementar, deve ser anexados os 

extratos bancários dos últimos 3 meses e o extrato  previdenciário.


