
ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

CADASTRO DE CONTA CORRENTE: 

a) Os estudantes CONTEMPLADOS ou SELECIONADOS deverão entrar no site 

www.sistemas.uff.br/bolsas preencher corretamente o Cadastro de Conta Corrente da(s) bolsa(s) e 

auxílio(s) contemplado(s), a partir do dia 19/06/2018. 

 b) O estudante que recebeu ou está recebendo Bolsa, também, terá que atualizar seus dados no 

Cadastro de Conta Corrente. 

c) Após o preenchimento, imprimir DUAS vias e assinar o cadastro de conta corrente.  

d) Os estudantes deverão apresentar no ato da assinatura do Termo de Compromisso:  

 DUAS vias do cadastro de conta corrente; 

 UMA via do plano de curso do 1° semestre de 2018(gerar no IDUFF); 

 UMA via da declaração de regularidade de matrícula (gerar no IDUFF).  

e) O Cadastro de Conta Corrente NÃO será aceito sem a assinatura do estudante contemplado. 

 f) O estudante que não possuir conta corrente deverá providenciar, com urgência, a abertura da referida 

conta. NÃO serão aceitas: conta-poupança, conta conjunta ou CNPq.  

 

 



 

 

 

ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO:  

 

 

a) O estudante CONTEMPLADO ou SELECIONADO deverá comparecer no dia e horário, abaixo 

estabelecido, para reunião e posterior assinatura do Termo de Compromisso. 

 b) Só assinará o Termo de Compromisso o estudante que entregar as duas cópias do cadastro de conta 

corrente, uma cópia do Plano de Estudos, atualizado, do 1º semestre de 2018 e UMA via da declaração 

de regularidade de matrícula (gerar no IDUFF). (As fotocópias serão anexadas ao Termo de 

Compromisso).  

c) O estudante que NÃO assinar o Termo de Compromisso na data estabelecida não justificando sua 

ausência será considerado desistente. 

 

 

 

 



 

VEJA O LOCAL ONDE VOCÊ ASSINARÁ SEU TERMO DE COMPROMISSO (Não esqueça de apresentar as fotocópias do 

Resumo de Dados Bancários, do Plano de Estudos – 1º/2018 e a declaração de regularidade de matrícula)  

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

UNIDADE DATA LOCAL 

Niterói  02/07/2018 PROAES – GRAGOATÁ – 

BLOCO A- TÉRREO  

 

 

 

 

 



UNIDADES DO INTERIOR 

 

UNIDADES DO 

INTERIOR 

LOCAL DATA HORÁRIO 

Angra dos Reis Sala 2 25/06/2018 11 horas 

Campos dos 

Goytacazes 

Assistência Estudantil 03/07/2018 13h às 16h 

Petrópolis Auditório 20/06/2018 13 horas 

Nova Friburgo Setor de Apoio 

Educacional 

26/06/2018 11 horas 

Santo Antônio de 

Pádua 

Auditório 26/06/2018 18 horas 

Rio das Ostras Auditório 21/06/2018 17 horas 

Macaé  Coordenação de curso 21/06/2018 18 horas 

Volta Redonda Auditório - Aterrado  25/06/2018 11 horas 

 

 

 


