Tutorial de Apoio para Inscrição no Processo de Bolsa de Estudo: Preenchimento da Ficha
Socioeconômica e Agendamento para Entrega de Documentos Socioeconômicos

Passo 01 - Acessar o site do Colégio Farroupilha www.colegiofarroupilha.com.br , menu SERVIÇOS > bolsa de
estudos.

Passo 02 - Acessar o link de agendamento de entrevistas, disponibilizado no site do Colégio.
http://portal.colegiofarroupilha.com.br/apsweb/modulos/inscricao/

Passo 03 - Selecionar o nível de ensino bem como a unidade (se Correia Lima ou Três Figueiras) para o qual
o candidato deseja se matricular.
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Passo 04 - Preencher todas as abas (Aluno, Pai, Mãe e Responsável Financeiro).

ATENÇÃO: todos os campos que forem aplicáveis à situação da família, mesmo que não sejam campos
sinalizados como “obrigatórios”, deverão ser preenchidos. Após o preenchimento dessas quatro abas (Aluno,
Pai, Mãe e Responsável Financeiro), clicar em
da aba Responsável Financeiro. O que não for
aplicável, deixar em branco.
Passo 05 - Preencher a ficha sócio econômica.
ATENÇÃO: todos os campos que forem aplicáveis à situação da família, mesmo que não sejam campos
sinalizados como “obrigatórios”, deverão ser preenchidos. O que não for aplicável, deixar em branco.
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Passo 06 - Preencher a aba Grupo Familiar.
Observação: entende-se por grupo familiar o conjunto de pessoas vivendo sob o mesmo teto, cuja economia é mantida pela
contribuição de seus integrantes. (art.16 da lei nº 8213 de 24/07/1991).

Após o preenchimento da Ficha Socioeconômica e aba Grupo Familiar, clicar em “Avançar”.
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Passo 07 - Reservar o dia e horário da entrevista com assistente social, para apresentação da documentação
socioeconômica. Exemplo:

Observação:

A escolha de agenda deve obedecer ao seguinte período, conforme item 1.2 do Edital:
Para candidatos à Unidade Tenente Coronel Correia Lima
Candidatos já pertencentes ao corpo discente da Escola em 2016
Período: 08/08/2016 a 26/08/2016 (somente dias úteis).
Local: Rua Corrêa Lima, n. 140, Bairro Santa Tereza, Porto Alegre/RS (Unidade Correia Lima)
Para Candidatos novos, não pertencentes ao corpo discente da Escola em 2016
Período: 05/09/2016 a 16/09/2016 (somente dias úteis).
Local: Rua Balduíno Roehrig, n. 200, Bairro Três Figueiras, Porto Alegre/RS (ABE 1858)
Para Candidatos à Unidade Três Figueiras
Candidatos novos e já pertencentes ao corpo discente da Escola em 2015
Período: 05/09/2016 a 16/09/2016 (somente dias úteis).
Local: Rua Balduíno Roehrig, n. 200, Bairro Três Figueiras, Porto Alegre/RS (ABE 1858)
Passo 08 - Após escolhida a agenda, clicar em “Avançar”.
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Passo 09 - Após o “passo 08”, a tela apresentada é a seguinte:

Nota: uma vez lançados os dados na ficha socioeconômica pela família/responsável
legal, os mesmos não poderão ser modificados, apenas podendo isso ocorrer no dia da
entrevista/entrega de documentos e pela Instituição, com formalização/assinatura do
responsável legal na própria ficha socioeconômica.

Ao clicar em “Concluir”, será gerado um número de login para o candidato (e a senha é a data de nascimento
do candidato, sem as barras – ddmmaaaa).
Passo 10 - Importante a impressão do comprovante, ou salvá-lo eletronicamente, para o acompanhamento
do processo:

Após a impressão do comprovante, clicar em

.
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Tutorial de Apoio para Consulta da Data e Horário de Entrevista e
Entrega de Documentos Socioeconômicos
Passo 01 - Acessar o site do Colégio Farroupilha www.colegiofarroupilha.com.br , menu SERVIÇOS > bolsa de
estudos.

Passo 02 - Acessar o link agendamento de entrevistas, disponibilizado no site do Colégio.
http://portal.colegiofarroupilha.com.br/apsweb/modulos/inscricao/
Passo 03 - Clicar em “Acompanhamento”.

Passo 04 - Tela de consulta à data e horário agendados para entrevista e entrega de documentos.
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Passo 05 - Em “Usuário”, digitar o número do login recebido via email, após todo o procedimento de inscrição
na web; em “Senha”, digitar a data de nascimento do candidato sem as barras (ddmmaaaa). Após, clicar em
“Entrar”.

Outras informações:
- deve ser feita na web 01 inscrição para cada candidato, ainda que o candidato seja da mesma família.
No entanto, a documentação socioeconômica não necessita de mais de 01 fotocópia do mesmo documento.
Exemplo: família com 03 candidatos deverá fazer 03 inscrições na web, e a documentação, conforme item 5
do Edital do Programa de Bolsa de Estudos 2017, não necessitará de 03 vias de fotocópia de cada
documento, e sim apenas 01;
- todos os campos da web (abas Aluno, Pai, Mãe, Responsável Financeiro, Ficha Socioeconômica e Grupo
Familiar) que forem aplicáveis à situação da família, mesmo que não sejam campos sinalizados como
“obrigatórios”, deverão ser obrigatoriamente preenchidos;
- o resultado do processo de bolsas será divulgado exclusivamente através do e-mail informado no cadastramento da
web, aba Responsável Financeiro;
- navegadores recomendados para a inscrição na web:
* Microsoft Internet Explorer 9.0, 10.0 e 11.0 ;
* Mozilla Firefox 11 ou superior ;
* Apple Safari 5 ou superior ;
* Google Chrome 18 ou superior .

Informações através do e-mail controladoria@colegiofarroupilha.com.br ou através do telefone 3455-1858, ramal 418
(Controladoria).
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