
AUXÍLIOS DE
PERMANÊNCIA
ESTUDANTIL

TUTORIAL PARA OS
INGRESSANTES
INDÍGENAS 2022

Aponte a câmera do celular
para o Qr Code e acesse o

site do SAE para mais
informações

A Unicamp disponibiliza Bolsas-
Auxílio destinadas aos estudantes
de graduação e pós-graduação
que apresentem e comprovem
dificuldades financeiras para
garantir sua permanência na

universidade (campus de
Campinas, Limeira e Piracicaba).

Para concorrer às
bolsas é necessário

participar do Processo
Seletivo do SAE.

O processo ocorre de maneira
online, em que você preenche
uma ficha de inscrição com
suas informações, insere os

documentos solicitados e uma
assistente social irá avaliar e
te chamar para entrevista.

Ou acesse pelo link: 
https://www.sae.unicamp.br/portal/pt/



PARA ENTENDER
MELHOR SOBRE O

PROCESSO SELETIVO E
AS BOLSAS PARTICIPE
DE NOSSOS EVENTOS

ONLINE!

10/06/22 - Live: Oficinas 
Informativas sobre a 

Permanência Estudantil
da Unicamp.

Horário de Brasília: 11h30 às 
13h00 

 13/06/22 e 15/06/22 - 
Plantões de Dúvidas

Horário de Brasília: das 
11h30 às 13h e das 19h às 

20h.

QUAIS BOLSAS POSSO
SOLICITAR?

BAS: Bolsa Auxílio Social
É a principal bolsa social da Unicamp.
O/a estudante auxilia em um projeto da
universidade por 40h mensais e recebe
no mês seguinte o valor total de
R$993,50 (valor da bolsa + transporte).
Também dá o direito de acesso gratuito
ao restaurante universitário para
realizar as três refeições diárias de
segunda a sexta.

BAT: Benefício Auxílio Transporte
A BAT também dá o direito de acesso
gratuito ao restaurante da mesma
forma que a BAS, e o/a estudante
recebe mensalmente o valor de
aproximadamente R$240,00 referente
ao transporte para a universidade. Não
exige o cumprimento de horas em
projeto.

PME: Programa de Moradia Estudantil
O Programa de Moradia Estudantil da
Unicamp é exclusivo para estudantes do
campus de Campinas. É constituído por
unidades habitacionais de sala, cozinha,
banheiro e quarto com vagas para 4
estudantes. As casas são divididas em
femininas, masculinas e mistas, e a
escolha da casa é feita pelo/a
estudante. A mobília da casa depende
do que os antigos moradores deixaram
e os atuais moradores possuem.

BAM: Bolsa Auxílio Moradia
A BAM é uma bolsa em dinheiro
(R$519,48) para auxiliar no custeio de
despesas com moradia. Para receber a
BAM o/a estudante deve apresentar um
contrato de aluguel na cidade do seu
campus.

INSCRIÇÕES DE
13/06 à 20/06

PASSO A PASSO PARA
CONCORRER ÀS BOLSAS

1° INSCRIÇÃO: feita pela área de
aluno do SIG-SAE. Preenchimento da
ficha com suas informações e de sua
família.
Você terá todo o período de inscrições
para finalizar a ficha.

2° ENVIO DOS DOCUMENTOS: os
documentos são solicitados
automaticamente conforme as
informações preenchidas na ficha.
Você terá 7 dias corridos para enviar a
documentação. O sistema contém
orientações para o envio correto de
cada documento.
A documentação será analisada pelo
serviço social. Se tiver documentos
reprovados, terá mais 3 dias corridos
para reenviar.

3° ENTREVISTA: sua assistente social
de referência irá te convocar para
entrevista online através do seu e-mail
institucional. Você vai receber
orientações e o resultado do processo.

QRCode para a participação 
nos eventos: 

Ou acesse pelo link: 
http://meet.google.com/wgz-azfq-fmc 

 


