
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Este manual tem como objetivo auxiliar os discentes a 
demonstrarem interesse em um plano PRODAP. 

 

 
Tópicos 

 
1. Demonstrar interesse em bolsa PRODAP; 

2. Assinar termo de Compromisso; 

2.1 Inserindo dados bancários. 

3. Preenchimento de Relatório Final; 
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Demonstração de interesse 
em plano PRODAP 

 

SIGAA > PORTAL DO DISCENTE > BOLSAS 
> OPORTUNIDADES DE BOLSAS 

1. Demonstrar interesse em bolsa PRODAP. 

Observação: Para demonstrar interesse em uma bolsa 
PRODAP é necessário antes aderir ao cadastro único e 
declarar a situação de vulnerabilidade. 

A adesão ao Cadastro Único pode ser feita através do 
seguinte caminho: 

 
Portal do Discente > Bolsas > Cadastro Único 

> Aderir ao Cadastro Único 
 

E a declaração pode ser feita através do seguinte caminho: 
 

Portal do Discente > Bolsas > Situação de Vulnerabilidade 
Socioeconômica > Declarar Situação de Vulnerabilidade 

Socioeconômica 

Para informações mais detalhadas sobre os procedimentos 
citados acima, acesse o manual de Cadastro Único e Declaração 
de Vulnerabilidade nesse Link. 

 

Para que você possa demonstrar interesse em um plano PRODAP, 
acesse: 

 
 

 
 
 
 

 

https://manuais.ufs.br/uploads/page_attach/path/9940/manual_ades_o_cadunico_e_declara__o_de_vulnerabilidade.pdf
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Após seguir o caminho, será aberta uma nova página. Selecione 
a opção PRODAP, a seguir, marque a caixa para trazer somente 
as vagas correlatas ao seu curso e clique em “Buscar”. 

 

A seguir, será exibido o resultado da busca: 
 
 

 

As opções de interação disponíveis são: 
 

a) Ver detalhes do projeto;  
b) Cadastrar Interesse;  
c) Enviar Mensagem ao Responsável pela Bolsa;  

 
Para ver mais detalhes sobre o projeto em que deseja 
cadastrar interesse, clique na lupa. Ao clicar, encontrará 
informações detalhadas do projeto. 

Para cadastrar interesse, selecione a seguinte opção: 
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2. Assinar termo de Compromisso 

Após cadastrar interesse na bolsa e participar do processo 
seletivo, caso tenha sido selecionado para vaga no plano, é 
hora de assinar o termo de compromisso. Para isso, siga o 
caminho: 

 
SIGAA > AÇÕES INTEGRADAS > PRODAP > MEU PLANOS DE 

ATIVIDADE > ASSINAR TERMO DE COMPROMISSO 
 

 

 

Clique na opção “Assinar termo de compromisso” localizada 
no canto direito da tela para prosseguir. Na tela seguinte, 
concorde com o termo e clique na opção “Assinar”. Como no 
exemplo a seguir: 
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3.1 Inserindo dados bancários. 
 
 
 

Caso apareça uma mensagem no topo da sua tela informando 
que não é possível assinar o termo de compromisso devido a 
falta de informação sobre os dados bancários, realize o seguinte 
caminho: 

 

SIGAA > MEU DADOS PESSOAIS 
 

 

Preencha todos os campos, incluindo o “Banco”. A seguir 
clique em “Confirmar”. 

 

Após inserir os dados bancários para recebimento da bolsa, 
repita o procedimento para assinar o tempo de compromisso. 
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3. Preenchimento de Relatório Final. 

Após ser desligado do plano PRODAP, será necessário 
preencher o relatório final para obtenção do  seu certificado. 

 

Para preencher o relatório final, siga o seguinte caminho: 
 

SIGAA > AÇÕES INTEGRADAS > PRODAP 
> RELATÓRIO FINAL 

 

 

A seguir, clique na opção “Preencher Relatório Final” localizado 
no canto direito da tela. 

 

 

Preencha os campos e em seguida clique em “Enviar 
Relatório”. 

 

A seguir, a seguinte mensagem aparecerá confirmando o 
envio do relatório: 
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Depois de preencher o relatório e enviá-lo, será disponibilizada a 
opção de emitir o seu Certificado. 

 

Para emitir seu certificado siga o seguinte caminho: 
 

SIGAA > AÇÕES INTEGRADAS > PRODAP 
> MEUS PLANOS DE ATIVIDADES 

 

 

Clique na opção “Emitir Certificado” no canto direito da tela. 


