ORIENTAÇÕES
CONFIRMAÇÃO DE CONTINUIDADE NO MAIS FUTURO
Em 2018.1
Os estudantes atualmente beneficiários de Auxílio Permanência, que
ingressaram no Programa através do Edital SEC nº 001/17 (2017.1) ou do
Edital SEC nº 006/17 (2017.2), que permanecem nos requisitos e critérios do
Programa e que desejam continuar no Mais Futuro, DEVEM realizar a
Confirmação em 2018.1.

Atenção: Aqueles que não realizarem a Confirmação até o dia 21
DE JUNHO de 2018 terão o Auxílio CANCELADO.
Passo a Passo


Através
do
http://maisfuturo.educacao.ba.gov.br/permanencia
DEVE acessar o Sistema;

site
você

1) Para quem se mantém cursando período relativo aos dois primeiros
terços do curso:
 Ao acessar o sistema, aparecerá o formulário com os dados
preenchidos no momento da sua inscrição;
 Este formulário estará “bloqueado para edição”;
 Você deve marcar a caixa de diálogo:




Concordo com o termo acima
Em seguida escolher a opção “Salvar”
Pronto! Seu perfil continua Auxílio Permanência
Esta confirmação é online e NÃO há necessidade de envio
de documentos ou entrega de Termo de Compromisso.

2) Para quem está cursando período relativo ao último terço do curso:
 Ao acessar o sistema, aparecerá o formulário com os dados
preenchidos no momento da sua inscrição;
 Neste formulário aparecerão os campos que você deve
preencher, relativos às informações/opções sobre Estágio;
 Os demais campos do formulário estarão “bloqueados para
edição”;
 Depois de informar as opções de estágio, Você deve marcar a
caixa de diálogo:




Concordo com o termo acima
Em seguida escolher a opção “Salvar”
Pronto! Seu perfil agora é Estágio.
A partir daí Você deve buscar informações no CDRH (73) 36805348

ORIENTAÇÕES
PARA QUEM MUDOU DE CURSO
Em 2018.1
Além de acessar o Sistema e fazer sua Confirmação de Continuidade no
Mais Futuro, o estudante atualmente beneficiário de Auxílio Permanência que
está estudando em curso diferente daquele informado no momento do seu
ingresso no Programa, DEVE imprimir, preencher, assinar e entregar no
Protocolo Geral da UESC o Formulário de Mudança de Curso com cópia do
Comprovante de Matrícula atual.
 Formulário de Mudança de Curso
Lembre-se: Quem não realizar a Confirmação online até o dia 21 DE JUNHO
de 2018 terá o Auxílio CANCELADO.

ORIENTAÇÕES
PARA QUEM PRECISA ATUALIZAR INFORMAÇÕES OU
DOCUMENTOS no cadastro Mais Futuro
Além de acessar o Sistema e fazer sua Confirmação de Continuidade no
Mais Futuro, o estudante atualmente beneficiário de Auxílio Permanência que
necessite fazer algum tipo de alteração cadastral, deverá solicitar tal alteração
através de Requerimento Acadêmico anexando os documentos comprobatórios
da alteração solicitada, via Protocolo Geral da UESC.
Informar, no texto do pedido, se ingressou no Programa pelo Edital SEC nº
001/17 (2017.1) ou pelo Edital SEC nº 006/17 (2017.2).
Lembre-se: Quem não realizar a Confirmação online até o dia 21 DE JUNHO
de 2018 terá o Auxílio CANCELADO.

