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EDITAL Nº 018/2022

 

PROCESSO Nº 23106.066549/2022-06

 

INSCRIÇÃO PARA O AUXÍLIO TRANSPORTE

 

O Decano de Assuntos Comunitários, no uso de suas atribuições legais, torna público as inscrições para o
Auxílio Transporte, com a finalidade de oferecer auxílio financeiro para o pagamento de passagens
rodoviárias aos estudantes de baixa renda moradores do entorno do Distrito Federal que não possuem
acesso ao programa Passe Livre da Secretaria de Mobilidade do GDF. O auxílio des�na-se ao
deslocamento diário entre a residência do discente e o campus universitário.   

 

Onde se lê:

2.1. As inscrições serão realizadas do dia 07/06/2022 a 12/06/2021 pelo Sistema Integrado de Gestão de
Atividades Acadêmicas (SIGAA) que pode ser acessado em sig.unb.br, menu “Bolsas”. Em caso de
dúvidas, consultar orientações em: http://portalsig.unb.br/images/Manuais/Portal_do_Discente_-
_Manual_Aba_Bolsas1.pdf

 

Leia-se:

2.1. As inscrições serão realizadas do dia 07/06/2022 a 12/06/2022 pelo Sistema Integrado de Gestão de
Atividades Acadêmicas (SIGAA) que pode ser acessado em sig.unb.br, menu “Bolsas”. Em caso de
dúvidas, consultar orientações em: http://portalsig.unb.br/images/Manuais/Portal_do_Discente_-
_Manual_Aba_Bolsas1.pdf

 

Onde se lê:

3. DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO

3.1 São critérios de participação:

I. Estar regularmente matriculado em curso de graduação presencial da UnB;

II. Ter renda familiar bruta per capita de até um salário mínimo e meio;

III. Preencher o Cadastro Único do SIGAA referente ao semestre 2022.1;

IV. Realizar a inscrição pelo SIGAA, conforme o disposto no item 2.2;

V. Estar cursando disciplinas presenciais no semestre 2022.1.

 

Leia-se:
É

Boletim de Atos Oficiais da UnB em
08/06/2022 
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3. DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO

3.1 São critérios de participação:

I. Estar regularmente matriculado em curso de graduação presencial da UnB;

II. Ter renda familiar bruta per capita de até um salário mínimo e meio;

III. Preencher o Cadastro Único do SIGAA referente ao semestre 2022.1;

IV. Realizar a inscrição pelo SIGAA, conforme o disposto no item 2.2;

V. Estar cursando disciplinas presenciais no semestre 2022.1;

VI. Ter solicitado o recadastramento no Auxílio Transporte no semestre 2020.1 ou solicitado o Auxílio
Transporte no semestre 2021.2. 

 

Onde se lê:

6. DO CRONOGRAMA

Etapa Período

Inscrição 07 de junho a 12 de julho de 2022

Resultado 15 de junho de 2022

 

Leia-se:

6. DO CRONOGRAMA

Etapa Período

Inscrição 07 de junho a 12 de junho de 2022

Resultado 15 de junho de 2022

 

 

Documento assinado eletronicamente por Ileno Izidio da Costa, Decano(a) de Assuntos
Comunitários, em 08/06/2022, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8238309 e
o código CRC C78037D0.

Referência: Processo nº 23106.066549/2022-06 SEI nº 8238309


