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PARTE 1 – CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA

O preenchimento da caracterização socioeconômica é solicitado a todos os
estudantes, inclusive aos que não pretendem se inscrever no programa de
auxílios.

As informações desse questionário são úteis para o IFSP conhecer o perfil dos
estudantes e assim melhor atendê-los

A seguir você verá o “passo a passo” para acessar o SUAP
e preencher a caracterização socioeconômica

1º) ACESSAR A PÁGINA DO IFSP em:

https://bra.ifsp.edu.br

2º) NO FINAL DA PÁGINA INICIAL CLICAR EM “SUAP”

SUAP

3º) PREENCHER USUÁRIO E SENHA para acessar o SUAP e clicar em “acessar”

Quem estiver acessando pela primeira vez deve clicar em “primeiro acesso” e preencher a
tela seguinte com a matrícula e o CPF
Quem já tem senha do SUAP é só preencher conforme indicado abaixo

Clique aqui caso seja
seu primeiro acesso ou
tenha esquecido sua
senha. Ela será
enviada para seu email
Preencha com BP
mais o nº de seu
prontuário, sem o
traço. Exemplo:
BP133674

É a mesma senha
do AURORA. Caso
tenha esquecido
sua senha, clique
em “esqueci minha
senha”

EM CASO DE DÚVIDAS, CLIQUE AQUI

4º) APÓS PREENCHER CORRETAMENTE O USUÁRIO E A SENHA, CLIQUE EM “ACESSAR”
E A PÁGINA ABAIXO FICARÁ VISÍVEL PARA VOCÊ

5º) a seguir, na lateral esquerda, clique em ATIVIDADES ESTUDANTIS, depois em SERVIÇO
SOCIAL e depois em CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA

CLIQUE PRIMEIRO EM
ATIVIDADES ESTUDANTIS E
DEPOIS EM SERVIÇO SOCIAL

CLIQUE AQUI PARA PREENCHER
A CARACTERIZAÇÃO
SOCIOECONÔMICA

RESPONDA CADA ITEM DA CARACTERIZAÇÃO SOCIAL. AS PERGUNTAS COM * SÃO OBRIGATÓRIAS E DEVEM
SER RESPONDIDAS, MESMO QUE SEJA COM O ALGARISMO ZERO (0)

A SEGUIR RESPONDA CADA ITEM
DA CARACTERIZAÇÃO SOCIAL.
AS PERGUNTAS COM * SÃO
OBRIGATÓRIAS

SE NÃO TIVER FILHOS
RESPONDA: 0

CONTINUE RESPONDENDO, CONFORME INSTRUÇÕES ABAIXO:

ASSINALE QUEM MAIS CONTRIBUI
COM A RENDA DA FAMÍLIA, QUEM
TEM A MAIOR RENDA
ASSINALE AS
PESSOAS QUE
CONTRIBUEM
COM A
RENDA
FAMILIAR

ASSINALE QUEM MORA COM VOCÊ. SÓ É PERMITIDO
ASSINALAR UMA OPÇÃO. SE MORA COM OS PAIS E
IRMÃOS, ASSINALE “OUTROS”. SE MORA COM O
CONJUGE E OS FILHOS ASSINALE “OUTROS”

PREENCHA AS DEMAIS PERGUNTAS ATÉ O FINAL E CLIQUE EM “CONFIRMAR” OU “SALVAR”
PARA FINALIZAR. NÃO É NECESSÁRIO IMPRIMIR NENHUM COMPROVANTE.

Para estudantes que não vão solicitar a renovação de auxílios a participação
termina aqui.
Para aqueles que receberam auxílio em 2018 ou ficaram em lista de espera e
pretendem renovar os auxílios para 2019 segue a parte 2 deste tutorial:

PARTE 2
RENOVAÇÃO DE
AUXÍLIOS PARA 2019

PARTE 2 – RENOVAÇÃO NO PROGRAMA DE AUXÍLIOS PAP
AS INSTRUÇÕES ABAIXO SÃO PARA A RENOVAÇÃO NO PROGRAMA DE AUXÍLIOS PARA 2019.
SOMENTE PARA ESTUDANTES QUE JÁ RECEBERAM AUXÍLIOS EM 2018 OU FICARAM EM LISTA
DE ESPERA
ESTUDANTES QUE PRETENDEM SE INSCREVER NO PROGRAMA DE AUXÍLIOS DEVEM
AGUARDAR ABERTURA DE EDITAL NO COMEÇO DE 2019. SOLICITAÇÕES DE INSCRIÇÃO NESSE
MOMENTO SERÃO INDEFERIDAS. O PERÍODO ATUAL É APENAS PARA RENOVAÇÃO, NÃO
PARA INSCRIÇÃO
1º) APÓS PREENCHER A CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA CLIQUE EM: NOTIFICAÇÕES E
PENDÊNCIAS

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A
SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO
DE AUXÍLIOS PARA 2019

IMPORTANTE:
Antes de responder as informações do formulário online, esteja ciente de que estão sujeitos
as sanções administrativas, civis e criminais previstas em lei, casos comprovados de
informações falsas ou omissões.
Ou seja, responda com sinceridade, pois as informações serão verificadas. No caso de
omissão ou falsidade nas informações, a primeira consequência será: o estudante não poderá
participar do Programa de Auxílios, além disso, se chegou a receber auxílios, terá que
devolver os valores recebidos indevidamente.

3º) CONTINUE RESPONDENDO AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS E CLICANDO EM
“CONFIRMAR”

Preencha ou atualize sua
caracterização
socioeconômica até o final
da página e clique e
confirmar. Siga da mesma
forma preenchendo as
páginas seguintes

Se o estudante trabalha, informe
o o valor da remuneração total,
sem descontos. Se não trabalha,
preencha com 0 (zero

RESPONDA AS PERGUNTAS
OBRIGATÓRIAS, MESMO QUE SEJA
COM O ALGARISMO 0 (zero)

Preencha corretamente todas as
informações, pois elas serão
verificadas. Informações falsas
impedem a participação no programa
de Auxílios, além de ser crime

É importante não deixar perguntas sem resposta

A remuneração de cada integrante do grupo
familiar é o valor total do salário ou
rendimento, sem descontos. Devem ser
informados todos os rendimentos, mesmo
que seja trabalho sem registro ou “bico”

INFORMAÇÕES DOS DADOS BANCÁRIOS

**Recomendamos aos alunos que ainda
não tem conta bancária, que providenciem
o mais breve possível.
Pode ser conta corrente ou poupança, de
qualquer banco e qualquer agência. A
conta deve estar em nome do próprio
aluno (não pode estar em nome do pai ou
da mãe) não são aceitas contas conjuntas
nem conta salário.

Os pagamentos feitos em conta bancária
são mais indicados, pois não há prazo limite
para retirar o pagamento, o estudante não
corre o risco de ter o pagamento devolvido,
e também não corre o risco de ficar
impossibilitado de retirar seus auxílios nos
períodos de greve dos bancos, que tem
acontecido anualmente.

A conta bancária deve estar em
nome do aluno (não pode ser conta
do pai ou da mãe). Não são aceitas
contas conjuntas nem conta salário.

Código do banco
com 3 algarismos.
Banco do Brasil: 001
Nº completo da
agência.

CEF: 104

Exemplo: 0167-8

ITAÚ: 341
SANTANDER: 033
BRADESCO: 237

Após preencher tudo,
clique em enviar

APÓS PREENCHER TUDO CORRETAMENTE, CLIQUE EM ENVIAR

HSBC: 399

Após finalizar você pode
verificar a confirmação de
sua inscrição E IMPRIMIR

Mesmo para os alunos
que já entregaram os
documentos aparecerá
“documentação não
entregue”. Isso será
alterado até a divulgação
do resultado final

IMPRIMA O COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
REFERENTE À RENOVAÇÃO NO PROGRAMA
DE AUXÍLIOS E ENTREGUE NA SALA DO
SOCIOPEDAGÓGICO NO PRAZO DE 12 A 30
DE NOVEMBRO

CASO SEJA NECESSÁRIO (SE PREENCHEU ALGO ERRADO) O ESTUDANTE PODE ALTERAR AS
RESPOSTAS DO FORMULÁRIO ATÉ 30/11/2018.
IMPORTANTE:
A renovação consistirá no preenchimento de formulário online no SUAP, bem como da
entrega de documentação abaixo.
A documentação que deve ser entregue pelo estudante depende da situação na qual ele se
enquadra.

1ª situação: alunos que tiveram alterações socioeconômicas (por exemplo: mudança de
endereço, modificação na renda familiar, situação de novo emprego ou de desemprego,
aumento ou diminuição do grupo familiar, abertura de microempresa, etc)
Devem trazer :
a) o comprovante de inscrição do SUAP
b) o formulário do termo de compromisso, devidamente preenchido e assinado
c) o formulário para atualização de dados bancários (para todos os estudantes que pretendem
receber o valor dos auxílios em conta bancária)
d) documentos que comprovem as alterações, conforme cada caso (por exemplo: comprovante
de endereço, holerite, certidão de nascimento, certidão de óbito, etc). Não é necessário trazer
toda a documentação da inscrição novamente, apenas as que comprovem as alterações.
Observação: os formulários dos itens “b” e “c” acima estão disponíveis
em (http://bra.ifsp.edu.br/sociopedagogico)

2ª situação: alunos sem alterações socioeconômicas
Devem trazer: apenas o comprovante de inscrição no SUAP e os formulários
mencionados nos itens “b” e “c” acima

EM CASO DE DÚVIDA, ENTRE EM CONTATO:
pae.ifsp.bra@gmail.com
Coordenadoria Sociopedagógica

