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SisGBE – Sistema Gestor para Bolsa de Estudos 

Manual – Primeiro acesso para requerimento de bolsa 

 

Acessando http://sisgbe.com.br/ vá ao menu: “REQUERIMENTO DE BOLSA”, conforme figura a seguir: 

 

Após clicar será solicitado usuário e senha, onde o usuário será o e-mail da rede já utilizado pelos alunos (ex.: 

nomedoaluno@sousalvatoriano.org.br) e a senha inicial será a data de nascimento, apenas com os números (ex.: 

20102020) 

 

Atenção!!! 

Para os candidatos que não são alunos e logo não possuem e-mail / usuário cadastrado, siga os seguintes passos: 

Passo 1 –  clique na opção “Não tem acesso? Clique aqui” (Apenas para candidatos que não estudam no colégio). 

 

Passo 2 – Digite o nome da pessoa que irá manusear o sistema, não necessariamente o aluno. Digite um e-mail 

válido (esse será o usuário de acesso ao sistema) e uma senha de fácil memorização. 

http://sisgbe.com.br/
mailto:nomedoaluno@sousalvatoriano.org.br
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Passo 3 – Se tudo correu bem, você deverá ser remanejado para a tela de “login”, utilize o e-mail cadastrado e a 

senha para acessar. 

 

Dando continuidade, 

Ao entrar com e-mail e senha, a primeira tela dará a opção de criar um novo requerimento, assim como visualizar 

o(s) requerimento(s) (para quem tem mais de um filho).  

 

Clicando no botão “Clique para um Novo Requerimento”, será dado o inicia ao cadastro de requerimento para bolsa 

de estudos. E na primeira página ficaram as informações do candidato / aluno, assim como seu endereço.  

1 - Cadastro do candidato a bolsa e seu endereço. 
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2 – Escolha do ano letivo que o candidato / aluno cursará no ano seguinte, nesse caso 2021. 

 

Vale ressaltar o cuidado 

que dever ser tomado ao 

escolher a instituição de 

ensino. Poderá aparecer 

mais de uma, e a escolha 

das informações nessa tela 

serão cruciais para a 

geração do protocolo e 

continuidade do cadastro. 

Como falado 

anteriormente, chegando 

nessa página já foi gerado 

um nº de protocolo, que 

acompanhará todo o 

processo, inclusive 

permitindo continuar o 

cadastro de onde parou 

no caso de uma falha no 

computador do 

requerente. 
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3 – Cadastro do Pai. 

Caso o candidato viva separado do pai e não vá informar documentação, se faz necessário ao menos marcar que o 

pai não é o responsável financeiro. 

 

Se o cadastro do pai foi preenchido e esse mora junto com o candidato, basta marcar a opção: “Mora com o 

candidato? ” E não precisa preencher o endereço. Caso contrário, será necessário preencher o endereço. 

 

4 – Cadastro da Mãe. 

Segue as mesmas regras do cadastro do pai. 

Atenção no cadastro do 

pai! Caso ele seja o 

responsável financeiro, 

essa será a única 

oportunidade de 

informar ao sistema. 
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5 – Cadastro do (a) Responsável Financeiro. 

Esse cadastro será necessário caso nem o pai ou a mãe tenham sido informado com responsável financeiro. 

 

Atenção no cadastro do 

pai! Caso ela seja a 

responsável financeiro, 

essa será a única 

oportunidade de 

informar ao sistema. 

É possível conferir se já 

foi cadastrado um 

responsável financeiro, 

conforme imagem ao 

lado. Caso o responsável 

financeiro tenha sido 

preenchido, será possível 

pular para a próxima 

etapa, no botão ao fim da 

página “Pular”. 
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6 – Dados da família. 

A composição familiar (pessoas que moram na mesma casa que o candidato), foi iniciada pelo cadastro do 

candidato, assim como os pais (caso tenham marcado “moram junto com candidato”) e o responsável financeiro. 

 

Para inserir mais pessoas na composição familiar (é preciso refletir exatamente a realidade da moradia do candidato 

/ aluno), apenas marque “sim”, na opção “Faltou alguém? ” E continue o preenchimento das despesas familiares, 

conforme imagem a seguir: 
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Obs.: Cuidado para não pressionar a tecla “Enter” do seu teclado para não fechar a tela antes de completar o 

cadastro. 

7 – Inserção de mais pessoas na composição familiar. 

Com a opção “Faltou alguém” marcada como “sim”, conforme imagem a seguir: 

 

Será possível dar continuidade na inserção de pessoas do ambiente familiar. Para isso, preencha os dados e clique 

em adicionar. 

 

Quando todos os integrantes estiverem visíveis (e só aí) na tabela conforme imagem, clique no botão “Próxima 

Etapa”. 
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8 – Solicitação por Escrito. 

Nessa página a família faz um breve relato sobre seus motivos para solicitarem a bolsa social. Preencha o campo em 

branco e só clique no botão “Gravar” quando estiver certo(a) de ter escrito tudo o que devia. 

 

9 – Documentos da Composição Familiar. 

Essa é a última etapa do cadastramento para requerimentos de bolsa. Fique atento(a) para anexar todos os 

documentos necessário, conforme citados no edital. 

 

1º - Clique no botão “Escolher arquivo”; 

2º - Selecione o documento (1 de cada vez) previamente salvo em seu computador e clique no botão “Abrir”; 

 

Sua tela deverá ficar com a seguinte aparência: 
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3º Clique no botão “Anexar”; 

A cada arquivo inserido, será possível ver que foi anexado, assim como será possível excluir caso tenha puxado por 

engano. 

 

Repita os três passos acima até anexar todos os documentos solicitados no edital. 

Os formatos de arquivo homologados a esse sistema são os arquivos dos tipos: “.pdf” e “.jpg”. 

A partir do primeiro documento anexado, será possível visualizar o protocolo como todo o preenchimento ou até 

mesmo finalizar. 

 

Somente clique no botão “Gravar e Finalizar” se estiver certo de que preencheu tudo corretamente. Antes de clicar 

em “Gravar e Finalizar” o processo ainda não foi enviado, logo é possível fechar a janela do sistema e começar um 

novo. É importante ter certeza, pois ao clicar em “Gravar e Finalizar”, caso tente fazer um novo requerimento, 

poderá implicar no indeferimento conforme edital. 

Ao clicar em “Visualizar sem Gravar”: 

 

Ao clicar em “Gravar e Finalizar”: 

 

Pronto! Seu requerimento foi enviado com sucesso! Basta aguardar o resultado conforme o edital. 
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O protocolo poderá ser reimpresso na primeira página, onde o usuário deu início ao requerimento. 

 

 

Boa sorte! 


