
GUIA PARA ENVIO DAS DOCUMENTAÇÕES 



2º

1º

3º

1º Acessar o PSG – Portal de Serviços da Graduação >https://www.psg.ufu.br/servicos/Edital/listar/academico< 

2º Observar seu nome e o número do CPF.

3º Em caso de Desclassificado, aguardar novo edital.

https://www.psg.ufu.br/servicos/Edital/listar/academico


•   Conferir se os dados de contatos cadastrados no PSG – Portal de Serviços da Graduação 

estão atualizados.

• Antes de iniciar sua inclusão documental, leia atentamente o QUESTIONÁRIO 

SOCIOECONÔMICO para preenchê-lo.

• Confira os arquivos antes do envio. Sugestão nomear os arquivos dos documentos a 

serem anexados. 

• Ao finalizar o envio do documento em cada etapa, este ficará salvo no sistema. Caso 

ocorra algum problema de conexão com a internet poderá acessar novamente e seguir a 

inclusão de documentos, observando quais documentos já foram inseridos.

• Caso ocorra alguma situação no funcionamento do sistema, comunique por e-mail:  

dires@proae.ufu.br ou diase@proae.ufu.br.  

Classificados para inserção de documentos



2º

1º

3º

1º Acessar o PSG – Portal de 

Serviços da Graduação 
>https://www.psg.ufu.br/servicos/Ed

ital/listar/academico< 

2º Observar seu nome e o 

número do CPF.

3º Em caso de Classificado, 

responder o questionário 

socioeconômico (observar 

cada folha a ser preenchida).

Nos dados bancários, ter 

atenção se os dados estão 

completamente corretos.

* Não deixar itens em branco.

https://www.psg.ufu.br/servicos/Edital/listar/academico
https://www.psg.ufu.br/servicos/Edital/listar/academico


5º

4º

4º Relacionar todos os documentos comprobatórios, conforme sua informação prestada na inscrição.

5º Inserir os documentos para cada membro do núcleo familiar. 

Obs.: Os avisos abaixo relacionam os documentos faltantes para prosseguir.



7º

6º

8º

6º Observar o nome do membro 

familiar.

7º Informar o documento 

correspondente a ser inserido.

8º Inserir a cópia do documento. 

OBS: Caso tenha inserido o documento 

erroneamente, poderá cancelar a 

ação e iniciar novamente, 

obedecendo todos os itens.



9º

9º Clicar em Próximo após inserir todos os documentos requeridos nesta etapa. 



10º

11º

MUITO OBRIGADO(A) PELA INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS! 

AGUARDE O RESULTADO EM NOSSA PÁGINA INSTITUCIONAL WWW.PROAE.UFU.BR 

Em caso de dúvida: dires@proae.ufu.br ou diase@proae.ufu.br

10º Para sua segurança, antes de finalizar sua inscrição, revise os dados e documentos anexados. 
Não nos responsabilizamos por qualquer envio inexato, sendo de inteira responsabilidade do estudante.

11º Inserir a senha: a mesma utilizada para acesso ao sistema e clicar em Finalizar.
ATENÇÃO! Após a finalização não é possível fazer qualquer tipo de alteração

http://www.proae.ufu.br/

