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O QUE É O SAE?

• O SAE (Serviço de Apoio ao Estudante) é o principal órgão de apoio e assistência ao 
estudante na Unicamp;

• Tem como missão prestar apoio ao estudante por meio de ações, projetos e 
programas, buscando atendê-lo em suas necessidades, para que possa desenvolver 
suas atividades, visando a excelência na sua formação integral, pautada nas 
responsabilidades ética e social;

• Seu princípio norteador é a execução de programas de apoio e assistência, 
procurando sempre suprir as carências que impossibilitam ou dificultam os 
estudantes de se manterem na Universidade.



COMO CONCORRER ÀS BOLSAS AUXÍLIO?

• Todo aluno regularmente matriculado na Unicamp tem direito a inscrever-se  para 

concorrer às bolsas – chamamos esse momento de PROCESSO  SELETIVO;

• Esse processo acontece anualmente;

• A avaliação social e a seleção dos contemplados é feita pela equipe de Serviço Social 

do SAE, mediante inscrição online no processo seletivo, envio de documentação e 

entrevista com assistente social;

• Para os calouros indígenas o Processo Seletivo terá início em 13 de junho de 2022, 

e as inscrições estarão abertas até 20/06.

• Os estudantes receberão um e-mail no dia 13/06 informando que a inscrição foi 

liberada “fora de prazo”.

*Em agosto deverá ser feita novamente inscrição no processo, junto 
com os veteranos, a fim de renovar os auxílios para 2023
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AUXÍLIO INSTALAÇÃO

● Destinado a alunos calouros de Graduação, com perfil para Bolsa Auxílio 
Social (BAS);

● Auxílio que será pago em uma única parcela para ser gasto com a 
instalação do aluno;

*Ex- aluno PROFIS, não tem direito a este auxílio.

R$ 387,47
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BAS – BOLSA AUXÍLIO SOCIAL

● Destinada a alunos de Graduação;

● O critério para concessão da bolsa é socioeconômico, e os alunos serão contemplados de 

acordo com o índice de classificação (IC);

● Nessa modalidade de bolsa o aluno realiza 40 horas mensais de atividades em projeto de sua 

escolha, sempre com orientação. 

● A bolsa inclui a liberação diária de três refeições diretamente no cartão universitário do aluno 

de segunda à sexta, e o valor do transporte (duas passagens diárias de ônibus circular no 

município de Campinas).

R$ 747,10 +  transporte

Total de aproximadamente R$ 993,50
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BAT – BENEFÍCIO DE AUXÍLIO TRANSPORTE 

● Destinada aos alunos de Graduação e Pós Graduação;

● O critério para concessão da Bolsa é socioeconômico, e os alunos serão 
contemplados de acordo com o índice de classificação (IC);

● Consiste na liberação diária (segunda à sexta) de três refeições diretamente no 
cartão universitário do aluno e o valor referente a duas passagens diárias de 
ônibus circular no município de Campinas.

O valor do transporte é variável, de acordo com os dias úteis no 
mês. Costuma ser em torno de R$ 240,00
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PROGRAMA MORADIA ESTUDANTIL (PME)

● Destinado aos estudantes de Graduação e Pós Graduação do campus de Campinas;

● Casas: são moradias compartilhadas entre quatro estudantes;

● Estúdios: para famílias (casais com filhos, mãe e pai solo);

● Destinada a alunos com dificuldades em manter residência/moradia com recursos 
próprios, especialmente aqueles que residem fora da Região Metropolitana de 
Campinas;

● O critério para concessão da Bolsa é socioeconômico, e dependerá da avaliação do 
Serviço Social;

● No total são 27 estúdios e 884 vagas em casas (femininas, masculinas ou mistas), que 
são divididas entre calouros e veteranos mediante disponibilidade. 
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BOLSA AUXÍLIO MORADIA (BAM)

● É uma Bolsa destinada a estudantes de Graduação e Pós Graduação;

● O critério para concessão da Bolsa é socioeconômico, e dependerá da avaliação do Serviço 

Social;

● Para alunos dos campus de Limeira e Piracicaba a BAM é o único auxílio de moradia. Para o 

campus de Campinas a BAM é concedida preferencialmente aos estudantes residentes fora da 

Região Metropolitana de Campinas (RMC) após serem esgotadas as vagas no PME;

● Para recebimento da bolsa é necessário apresentar um contrato de aluguel na cidade do seu 

campus (Campinas, Limeira ou Piracicaba).

R$ 519,48
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� Todo o processo (inscrição, envio de documentação e entrevista) é feito online pelo 
sistema SIG-SAE com login e senha do aluno (cadastrados na dac no momento da 
matrícula);

� A documentação é solicitada automaticamente pelo sistema de acordo com o que foi 
preenchido na ficha de inscrição. Outros documentos podem ser solicitados pela 
assistente social após a análise. Uma lista geral de documentação está disponível no 
site: https://www.sae.unicamp.br/servicosocial/lista-geral-de-documentacao 

� Caso tenha dúvida entre em contato por e-mail com a sua Assistente Social, através do 
SIG-SAE

� Após análise de documentação realizada pela equipe de Serviço Social do SAE, o aluno 
passa por entrevista virtual (google meet) com uma Assistente Social.
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES

https://www.sae.unicamp.br/servicosocial/lista-geral-de-documentacao


➢ O recebimento das bolsas se dá pelo Banco do Brasil ou Santander, em conta corrente 

individual em nome do/a aluno/a. Abertura de conta pode ser feita pelo aplicativo dos 

bancos ou nas agências físicas. Pode ser feita antes da vinda para Campinas.

➢ Os auxílios de permanência são voltados ao estudante contemplado. O único auxílio que 

abrange a família (casais com filhos, mãe e pai solo) é o estúdio do PME, mediante 

disponibilidade.

➢ É possível solicitar empréstimos de equipamentos (notebooks ou tablets) para o 

desenvolvimento de atividades acadêmicas. A solicitação é feita através do link: 

https://inclusaodigital.ic.unicamp.br/login . Se aprovada a solicitação do equipamento, o 

estudante será convocado para retirada e assinatura do termo de responsabilidade. 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES

https://inclusaodigital.ic.unicamp.br/login
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INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Vigência das Bolsas

O processo seletivo ocorre em Junho, porém a vigência das bolsas terá 
início em Agosto. 

PME: caso contemplado poderá ocupar a vaga dia 01/08

BAT E BAM: caso contemplado receberá na primeira quinzena de Agosto

BAS: caso contemplado deverá cumprir as horas de atividade do projeto no 

mês de Agosto e receberá na primeira quinzena de Setembro. 

     *o acesso ao restaurante é a partir do início de vigência. 



PLANTÕES DE DÚVIDAS

Serão feitos plantões de dúvidas pela plataforma Google Meet para dar 
orientações passo a passo e tirar dúvidas sobre as inscrições no processo seletivo. 

OS PLANTÕES ACONTECERÃO NOS DIAS 13 e 15 DE JUNHO, EM DOIS HORÁRIOS: 
DAS 11h30 ÀS 13h E DAS 19h ÀS 20h (HORÁRIO DE BRASÍLIA) 

Links de acesso às salas virtuais para participar dos plantões

meet.google.com/wgz-azfq-fmc
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http://meet.google.com/wgz-azfq-fmc


➔ Atendimento da Recepção do SAE (Campinas):
- Telefone : (19) 3521-6591
- Celular/WhatsApp: (19) 99602-6975 e 99648-1377

➔ E-mail Serviço Social (Campinas):

- ssocial@sae.unicamp.br

➔ E-mail Serviço Social (Limeira e Piracicaba):

- postosae@unicamp.br
-

No site do SAE ( https://www.sae.unicamp.br/portal/pt/ ) constam todas as informações a respeito das bolsas 

de permanência, do processo seletivo, lista geral de documentação, dúvidas mais frequentes 

(https://www.sae.unicamp.br/portal/pt/3483-bolsas-sociais-perguntas-mais-frequentes-ingressantes-2022 ) 

entre outras.
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CONTATOS
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