
TUTORIAL: Auxílio Alimentação Pecuniário 
Auxílio Alimentação Pecuniário: “Nos campi de São Lourenço do Sul (SLS), Santa Vitória do Palmar (SVP) e 

Santo Antônio da Patrulha (SAP), o auxílio alimentação será pecuniário, mensal, durante o período letivo, no 

valor de R$ 300,00. Para a concessão de tal auxílio nos campi fora de sede (SLS, SVP e SAP) os/as estudantes, 

obrigatoriamente, deverão assinar um termo de responsabilidade para a devida utilização do recurso. Para 

a manutenção do auxílio, declarar, a cada trimestre, que utiliza o auxílio para o fim a que se destina. Parágrafo 

Único: Este benefício e/ou auxílio é de uso exclusivo, pessoal e intransferível.” 

1) Acessar o sistema da FURG: 

 

 

2) Fazer login no sistema: 

 

 



3) Acessar mensalmente: SAE/Estudante/Auxílio Alimentação Pecuniário/Solicitação. Realizar a 

solicitação do Auxílio Alimentação Pecuniário: 

 

 

4) No primeiro mês do auxílio o estudante deverá: 

a. Inserir os dados bancários para recebimento do auxílio (nome do banco; nº agência; nº 

conta corrente) 

b. Assinar digitalmente, ou seja, dar ciência no sistema (SAE/Estudante/Auxílio Alimentação 

Pecuniário/Solicitação) ao termo de compromisso do estudante, modelo a seguir. 

 

 



 

 
 

 

 

5) Entregar, trimestralmente, na CODAFE/DIDES/PRAE, exceto nos campi externos, cuja entrega deverá 
ser efetuada com a equipe multidisciplinar da PRAE, declaração de que utiliza o recurso financeiro 
de auxílio alimentação ao fim a que se destina, conforme modelo abaixo: 
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DECLARAÇÃO DE USO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PECUNIÁRIO 
 

Eu, _______________________________________________________________ 
______________ matrícula ____________, do Curso de______________________________________, 
declaro para os devidos fins que utilizo o recurso financeiro de auxílio alimentação ao fim a que se 
destina.   

Obs: Confirmo que estou ciente de que a não entrega desta declaração incidirá sobre a suspensão 
do auxílio, que somente será efetuado, após entrega do mesmo. 

 
Período: (    ) 1º trimestre      (    ) 2º trimestre         (    ) 3º trimestre             

 
Assinatura do (a) estudante beneficiário: 

 
Local e data: 
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