
Tutorial para Entrega de Documentos via Sistema
para alunos de cursos na modalidade presencial

Área de Projetos e Central de Relacionamento com Estudante



Acesso Aluno

O aluno poderá acessar o Sistema para Envio de Documentos na página da Univille, acessado com seu 

usuário e senha o link Entrega de Documentos Bolsa:

Cada aluno poderá acessar várias vezes o Sistema desde que não finalize o processo de envio



Acompanhamento do Processo

Clicar aqui para 
iniciar o processo 

de entrega de 
documentos.



Etapa 2 – Grupo Familiar

Depois de adicionar todos 

clicar em continuar

Aqui você deve 
colocar o nome e a 
idade do seu grupo 

familiar



Etapa 1 – Ciência do Processo

O aluno precisa clicar 
para concordar e 

continuar

Neste passo há 

informações 

importantes sobre 

todo o processo

Clicar em li e concordo



Etapa 3 – Anexar Documentos

É possível anexar mais de 
um documento!!!!

Todos os arquivos 
anexados devem 
estar na extensão 

.pdf e legíveis!

Neste passo o aluno 

deverá anexar os 

documentos listados 

no item 5 da 

Chamada de Entrega 

de Documentos



Etapa 3 – Anexar Documentos

É possível você 
apagar o arquivo 

enviado.

Aqui você pode 
conferir o documento 

anexado.



Etapa 4 - Finalização

Ao clicar em 

confirmar 

aparecerá a 

mensagem de 

confirmação.

Se clicar em “sim” 

você não poderá 

alterar mais nada 

no sistema.



Finalização

Após o envio da 

Após confirmar o 
envio aparecerá 

esta mensagem de 
envio de 

Documentos

Análise dos 
Documentos pela 
Equipe Técnica da 

Univille para 
validação do IC

Você receberá um 
e-mail de 

confirmação.



Etapa Equipe Técnica Univille

Após o envio dos 

Documentos, pelo aluno, 

a Equipe Técnica fará 

avaliação dos mesmos

Caso esteja faltando/ 

ilegível ou necessite 

documentos 

complementares será 

solicitado ao aluno

O sistema será reaberto, 

pela Equipe Técnica

Sistema envia e-mail ao 

aluno informando a 

reabertura

Só será habilitado o(s) 

campo(s) de 

documento(s) solicitados 

pela Equipe Técnica

O aluno terá 24h, após 

reabertura, para enviar 

os documentos 

solicitados.

Com a análise poderá ser 

solicitado a correção do 

*IC no sistema do Uniedu

Se o aluno não fizer as 

alterações será 

desclassificado

Se a documentação 

estiver ok, o cadastrado 

será finalizado e o aluno 

continuará no processo 

de seleção de bolsa

*IC: Índice de Carência



Acompanhamento do Processo

Por aqui você 
poderá acompanhar 

o status do seu 
processo.

Qualquer dúvida encaminhe e-mail: documentosbolsa@univille.br


