Tutorial de Apoio para Inscrição no Processo de Bolsa de Estudos 2019

Orientações Gerais
* 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 .
* Não é possível realizar a inscrição via tablet, celular, entre outros dispositivos móveis.
* Durante a inscrição via web, ficando a tela inativa pelo usuário por cerca de 5 minutos a mesma se desconectará
automaticamente, visando a segurança das famílias.

Passo 1 Limpeza de Cache do Navegador Internet Explorer
Recomendamos, primeiramente, proceder à limpeza dos caches, bastando teclar: CTRL + F5.
Observação: os cookies são utilizados pelos sites principalmente para identificar e armazenar informações sobre os
visitantes. Eles são pequenos arquivos de texto que ficam gravados no computador do internauta e podem ser
recuperados pelo site que o enviou durante a navegação.
Após esse procedimento, dar início ao processo de inscrição.

Passo 2 Acessar o site do Colégio Farroupilha www.colegiofarroupilha.com.br, aba Serviços > Bolsa de Estudos.

Passo 3 Acessar o link de agendamento de entrevistas (www.colegiofarroupilha.com.br – menu Serviços >
Bolsas de Estudos):

Passo 4 Selecionar o nível de ensino a que o candidato irá concorrer para o exercício de 2019, bem como a unidade de
ensino desejada, ou seja, se Três Figueiras (TF) ou Correia Lima (CL), em conformidade ao período de inscrição
divulgado em Edital (item 2.4.1).

Passo 5 Tela Inicial do Cadastro: preencher todas as abas (Aluno, Pai, Mãe e Responsável Financeiro).

Observações: a) “Nome social” não necessita preenchimento, a não ser que o candidato tenha registrado um segundo
nome; b) todos os campos de preenchimento são obrigatórios se aplicáveis à situação da família, independentemente de
o sistema indicar campo obrigatório ou não; c) clicar em avançar apenas após o preenchimento das 04 abas.

Passo 6 Estando concluída a etapa 5 (Responsável Financeiro), clicar em avançar.

Passo 7 Preencher a Ficha Socioeconômica.

Observação: “Valor médio das despesas de moradia” trata-se do valor gasto, em média, para a família manter-se no
mês (todas as despesas).

Passo 8 Preencher a ficha do Grupo Familiar.

Atenção: “Grupo Familiar” compreende o conjunto de todas as pessoas que vive sob o mesmo teto, inclusive o candidato à bolsa.

Passo 9 Após o preenchimento da ficha, clicar em avançar.

Passo 10 Reservar o horário de entrevista e entrega de documentação à assistente social.
a) Escolher a data
desejada e clicar em
ao lado da data.

b) Após clicar em
,
escolher o horário desejado.

Passo 11 Após o agendamento clicar em avançar.

Passo 12 Ao clicar em concluir, será gerado um número de login para o candidato (onde a senha é a data de
nascimento do candidato - dd/mm/aaaa). Esse mesmo login será automaticamente enviado para o e-mail do responsável
financeiro.

Passo 13 Impressão da Ficha Sócio Econômica.

Clicar em CLIQUE PARA IMPRESSÃO.

CONSULTA AO ANDAMENTO/RESULTADO DO PROCESSO DE BOLSA DE ESTUDOS
Passo 1 Acessar no site o link de acompanhamento das inscrições (menu Serviços > Bolsa de Estudos)

Passo 2 Acesso para acompanhamento.

ATENÇÃO – para acompanhamento do andamento/resultado do processo de bolsa (login e senha):
* candidatos novos (não pertencentes ao corpo discente da Escola em 2018): deverão acessar a tela de acompanhamento com o login
gerado na inscrição (que é o mesmo encaminhado ao e-mail do responsável financeiro; e o mesmo informado na Ficha Socioeconômica); a
senha é a data de nascimento do candidato;

* candidatos já alunos Farroupilha (pertencentes ao corpo discente da Escola em 2018): deverão acessar a tela de
acompanhamento com o login já utilizado no Portal dos Pais/Alunos do Colégio Farroupilha; a senha permanece a mesma (data de
nascimento do candidato).

Passo 3 Após informado login e senha, a tela de acompanhamento demonstrará o status da inscrição realizada:

