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AUXÍLIO PCD – PERGUNTAS FREQUENTES 

 

1. O auxílio deve ser cadastrado no SIGAA pela equipe de Assistência Estudantil? 

Sim. Considerando que se trata de um auxílio de fluxo contínuo e que o sistema 

ainda não está adaptado para esse tipo de prazo, as equipes deverão atualizar os 

períodos conforme as demandas se apresentarem (assim como ocorre para no auxílio 

participação em eventos). 

 

2. Para requer o auxílio PcD o estudante precisa estar cadastrado no Módulo 

Necessidades Educacionais Específicas – NEE/SIGAA? 

 Não obrigatoriamente. O estudante pode requer o auxílio e caso seja 

contemplado a equipe da assistência estudantil deve encaminhá-lo ao NAPNE para que 

seja realizado o cadastro no NEE e outros atendimentos/acompanhamentos 

necessários.  

 

3. O Laudo Médico deve ser anexado no SIGAA? 

Sim. O laudo deverá ser anexado juntamente com as demais documentações 

que serão apresentadas para comprovação da situação de vulnerabilidade social. 

 

4. Caso o estudante não apresente toda a documentação exigida na resolução sua 

inscrição é automaticamente indeferida? 

 Não. A equipe de assistência estudantil deverá orientar o estudante a anexar a 

documentação que está faltando para a conclusão da análise de vulnerabilidade social. 

Caso o estudante não anexe a documentação solicitada, inviabilizando a análise, 

poderá ter sua solicitação indeferida.  

 

5. Haverá prazo para realização da análise de vulnerabilidade social? 

Não é definido prazo para a análise. A Resolução sinaliza que o resultado da 

solicitação deverá ser divulgado até 15 dias após a inscrição ao auxílio. Isso se toda a 

documentação exigida já estiver anexada no SIGAA. 

 

6. Os estudantes que possuem alguma deficiência e foram beneficiados com auxílio 

permanência poderão se inscrever ao auxílio PcD?  

 Sim, poderão se inscrever, mas caso sejam selecionados deverão optar por um 

ou outro auxílio visto que os mesmos não podem ser acumulados. Nesses casos 

orientamos que seja providenciado um Termo de Desistência para que os estudantes 

e/ou responsável legal assinem.  
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7. O auxílio PcD poderá ser pago no período de férias? 

Sim. Não há impedimento para pagamento no período de férias. 

 

8. Existe limite orçamentário por campus para o auxílio PcD? 

Não. A princípio o pagamento será de acordo com o número de estudantes PcD 

do Campus. 

 

9. Os estudantes que estão matriculados, mas só iniciariam no 2º semestre de 2020 

poderão receber o auxílio PcD? 

Sim. Os estudantes calouros que já possuem matrícula podem solicitar o auxílio 

e passar a receber normalmente.    

 

10. Estudante está sem matricula ativa no ano letivo de 2020, pode solicitar o auxílio 

PcD? 

Um dos requisitos para concessão do auxílio é a matrícula regular no período 

letivo vigente. Desta forma não poderá receber o auxílio. 

 

 

 

Santarém, 28 de maio de 2020 
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