
Perfis Envolvidos (Papeis) (Apresentação) 

SAE: Emite os relatórios gerenciais de discentes e informações de bolsas auxílio e realiza a solicitação de bolsa 

auxílio. 

SAE Coordenador: Gerencia os itens referentes ao cadastro único, define os períodos para as inscrições, realiza 

a solicitação de bolsa auxílio aos discentes e emite relatórios gerenciais. 

SAE Definir Dias Alimentação: Emite os relatórios gerenciais e administra as solicitações de bolsas auxílio. 

SAE Visualizar Cadastro Único: Gerencia as informações referentes a adesão ao Cadastro Único pelo discente. 

SAE Visualizar Ranking: Supervisiona o ranking de pontos dos discentes referentes ao cadastro único. 

Visualiza acesso RU: Permite gerenciar os relatórios referentes ao Restaurante Universitário, relatórios de 

assistência ao estudante e cadastrar as solicitações de bolsas. 

Acesso ao SIGAdmin:  

SIGAdmin > Usuários > Permissões > Implantar Permissões 

 

 

 SAE COORDENADOR 

 



 

 GESTOR CADASTRO IDENTIFICACAO PESSOA 

 

 VISUALIZA ACESSO RU 

 

 SAE_GESTOR_CARTAO_ALIMENTACAO 

 

 CONTROLADOR DE ACESSO AO RESTAURANTE 

 

 

 



 SAE_COORDENADOR_UNIDADE

 
 

 SAE_VISUALIZAR_CADASTRO_UNICO 

 



 SAE_DEFINIR_DIAS_ALIMENTACAO 

 

 

 SAE 

 

 

SAE_VISUALIZAR_RANKING 

 



 
 

Para os papéis que apresentaram mensagem de Acesso Negado, se faz necessário a combinação com outros 

papéis para liberar o acesso.  

 

 

 

 Parâmetro 2_11300_25 - NECESSIDADE_ADESAO_CADASTRO_UNICO -> Verifica a necessidade de 

adesão ao cadastro único para solicitação de bolsa. 

 

 

O Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (Promisaes) tem o objetivo de fomentar a cooperação 

técnico-científica e cultural entre o Brasil e os países com os quais mantém acordos – em especial os africanos 

– nas áreas de educação e cultura. 

 

O projeto oferece apoio financeiro no valor de seiscentos e vinte e dois reais para alunos estrangeiros 

participantes do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), regularmente matriculados em 

cursos de graduação em instituições federais de educação superior. O auxílio visa cooperar para a manutenção 

dos estudantes durante o curso, já que muitos vêm de países pobres. 

 

Para concorrer ao Promisaes, o estudante, além de estar matriculado em instituição federal de educação 

superior, deve ter bom desempenho acadêmico, de acordo com as exigências da universidade em que estuda. 

A universidade, para aderir ao programa, precisa estar vinculada ao PEC-G e receber, regularmente, estudantes 

estrangeiros por meio desse programa. 

 

 

 

O Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) oferece oportunidades de formação superior a 

cidadãos de países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordos educacionais e culturais. 

Desenvolvido pelos ministérios das Relações Exteriores e da Educação, em parceria com universidades públicas 

- federais e estaduais - e particulares, o PEC-G seleciona estrangeiros, entre 18 e preferencialmente até 23 anos, 

com ensino médio completo, para realizar estudos de graduação no país. 



O aluno estrangeiro selecionado cursa gratuitamente a graduação. Em contrapartida, deve atender a alguns 

critérios; entre eles, provar que é capaz de custear suas despesas no Brasil, ter certificado de conclusão do 

ensino médio ou curso equivalente e proficiência em língua portuguesa. 

São selecionadas preferencialmente pessoas inseridas em programas de desenvolvimento socioeconômico, 

acordados entre o Brasil e seus países de origem. Os acordos determinam a adoção pelo aluno do compromisso 

de regressar ao seu país e contribuir com a área na qual se graduou. 

 

 


