
Prezado(a) estudante, 
 

Leia atentamente todas as orientações aqui sistematizadas 
com relação à “Declaração de Uso do Auxílio Inclusão 

Digital”. 
 
 
Fostes deferido no Edital para Concessão do Auxílio Inclusão 
Digital?  
 
Se sim, mensalmente, entre os dias 01 e 05 de cada mês, 
deverás entrar no sistemas.furg.br e fazer a solicitação do 
teu Auxílio, anexando a Declaração, que deverá estar  
preenchida e assinada. 
 



Para fazer a solicitação do Auxílio Inclusão Digital acesse sistemas.furg.br, em seguida 

escolha o menu Assistência Estudantil              Solicitações e a opção Auxílio Inclusão 

Digital.  

 

No momento da Solicitação, informe seus dados bancários, atentando para as 

seguintes questões, que aparecerão na tela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É muito importante informar  corretamente seus dados bancários, caso contrário,não 

será possível fazer  o pagamento antes da correção. 



Se  já tens dados bancários cadastrados no sistema deverás conferir  se estão corretos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se não estiverem corretos, entra em contato com a  prae.secretaria@furg.br.  Envia os 

dados corretos e anexa  uma foto do cartão do banco onde apareçam o número da 

agência e da conta. 

 

 

mailto:prae@furg.br


No momento da solicitação irás anexar a “Declaração de Uso do Auxílio  Inclusão 

Digital”. 

 

Ela está disponível na página da PRAE (www.prae.furg.br) em documentos  em dois 

formatos: 

 

Word: https://prae.furg.br/images/Documentos/dec_uso.doc 

PDF: https://prae.furg.br/images/Documentos/dec_uso.pdf 

 

http://www.prae.furg.br/
https://prae.furg.br/images/Documentos/dec_uso.doc
https://prae.furg.br/images/Documentos/dec_uso.pdf


Essa é a Declaração de Uso do Auxílio  

Inclusão Digital que deverás 

preencher, assinar e enviar no 

momento da solicitação. 

 

Vamos apresentar aqui alguns 

problemas no preenchimento do 

documento que podem fazer com que 

a solicitação não seja aceita, bem 

como alternativas acessíveis para 

todos(as). 



No momento da solicitação no sistema, escolha o arquivo em seu telefone ou 

dispositivo usado e envie usando o espaço destinado para tal, conforme a 

imagem abaixo:  



Podes imprimir a Declaração, preencher e assinar, tirando uma foto da  mesma após 

isso. Veja um exemplo abaixo: 



Se não houver a possibilidade de imprimir, podes utilizar uma das seguintes opções: 

Preencher a declaração utilizando os recursos de edição de imagem de teu celular ou 

computador e, assine o documento, conforme o exemplo abaixo: 

Importante: 

 

Nesse caso a assinatura não pode 

ser digitada, ela tem que ser feita 

pelo estudante, mesmo que em 

programas de criação de assinatura. 



Podes criar uma assinatura digital 

utilizando programas gratuitos, 

como o exemplificado abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse caso, irás criar uma 

assinatura. 

Essa assinatura poderá ser inserida 

em tua Declaração. Veja abaixo um 

exemplo de assinatura criada 

utilizando esse aplicativo: 



A Declaração ficará dessa forma.  

Lembre que em qualquer modelo, 

ela deverá ser salva em JPG ou 

PDF. 

 



Se não for possível as demais 

alternativas, podes copiar a 

declaração, assinar, tirar uma foto e 

enviar, conforme imagem ao lado: 



Não serão aceitos os modelos abaixo exemplificados, com o nome digitado 
(mesmo que em programas de assinatura, salvo se autenticadas) ou colagens: 



Não serão aceitas assinaturas feitas utilizando fontes disponíveis nos programas d 

edição, conforme segue, os exemplos abaixo: 


