
PROGRAMA
DE APOIO AO
INGRESSANTE
2020
MANUAL DE INSCRIÇÃO



PASSO 01

Para realizar as inscrições nos processos seletivos dos programas de Assistência Estudantil
de Apoio ao Ingressante, siga as seguintes instruções:

Leia o Edital nº 13/2020, disponível na página da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e
Comunitários (sites.unipampa.edu.br/praec) e, após, prossiga com a sua inscrição.



PASSO 02
Acesse o sistema GURI (guri.unipampa.edu.br), clique em “Acadêmico” e depois em
“Benefícios de Assistência Estudantil”:



PASSO 03
Clique no +:



PASSO 04
Selecione o “Edital nº 13/2020 Programa de Apoio ao Ingressante”, marque a caixa
para concordar com as instruções de preenchimento e com as regras do edital
e clique em “Próximo”:



PASSO 05
Selecione a modalidade de auxílio que deseja solicitar e clique em “Próximo”:



PASSO 06
Preencha também os campos:
 • Identificação do Aluno;
 • Endereço Atual;
 • Situação Econômica.



PASSO 07
Para preencher as informações do grupo familiar clique em “Adicionar membro” e
não esqueça de se incluir no grupo familiar. Após cadastrar todos os membros do seu
grupo familiar, clique em “Próximo”: 



PASSO 08
Preencha os campos em Situação Familiar e clique em “Próximo”: 



PASSO 09
No campo “Justificativa”, deve ser descrita a sua necessidade de recebimento dos
benefícios de Assistência Estudantil, destacando informações relevantes para a análise
da situação socioeconômica do estudante e/ou do grupo familiar.
Após preencher a Justificativa, clique em “Próximo”.
Os documentos devem ser entregues impressos em envelope lacrado, no NUDE do seu
campus. Não há necessidade de anexar no sistema: 



PASSO 10
Caso você não conclua a sua inscrição no primeiro acesso, quando for dar continuidade ao
processo de inscrição, clique em “Editar” no canto direito da tela. O processo vai ser retomado
de onde você parou (com exceção do curso que é necessário informar novamente):



PASSO 11
Para concluir a inscrição é necessário confirmar, caso contrário não será possível a
participação no processo seletivo, que é sistematizado:



DÚVIDAS?
Procure o NUDE do seu campus ou entre em

contato pelo e-mail praecpermanencia@unipampa.edu.br


