
TUTORIAL  

PREENCHIMENTO E ENVIO DO FORMULÁRIO DE FREQUÊNCIA DA BOLSA 

PIBIS/PIBEX 

 

*O preenchimento e envio do formulário de frequência deve ser feito, 

preferencialmente do dia 1 até o dia 15 de cada mês.  

*O não envio do formulário preenchido por 2 meses consecutivos ou 

alternados implicam na perda da bolsa.  

 

1 – Faça o login em seu e-mail da UEM ou do Gmail (não pode em outros 

endereços de e-mail como Hotmail, Yahoo, etc, pois o sistema não enviará o 

comprovante de preenchimento para outro e-mail que não seja da UEM ou do 

Gmail); 

 

2 – Entre no site da DEX, no link Bolsas Fundação Araucária: 

http://www.dex.uem.br/bolsa-fundacao-araucaria; 

 

3 – Role a página para baixo até o Link “Ficha de Frequência Fundação 

Araucária” e clique em “Enviar (PIBIS e PIBEX)”;  

 

http://www.dex.uem.br/bolsa-fundacao-araucaria


4 – Leia as sete instruções que aparecem no quadro “Controle de Frequência de 

Bolsa” e clique dentro do quadrado do “Termo de Aceite” depois clique em 

“Próxima”; 

 

 

5 – Clique na seta à direita para escolher o tipo de bolsa, confirme em seu 

Termo de Compromisso de Bolsista qual é o seu tipo de bolsa, se é PIBIS ou 

PIBEX, e selecione o item equivalente à sua bolsa; 

 

 

 



6 – Preencha seu nome completo no campo indicado; 

 

 

7 – Digite seu RA com apenas seis dígitos; 

 

 

8 – Preencha seu e-mail que deve ser da UEM ou do Gmail para que possa 

receber o comprovante de envio do formulário ao final do processo; 

 

 

9 – Digite o título completo do Projeto conforme consta no Termo de 

Compromisso de Bolsista; 

 

 



10 – Digite o número do Processo conforme consta no Termo de Compromisso 

de Bolsista; 

 

 

 

11 – Preencha o nome completo do(a) orientador(a); 

 

 

 

12 – Clique na seta à direita para escolher o mês de atuação que deverá ser 

sempre o mês vigente, ou seja, o mês atual; 

 

 



13 – Preencha a carga horária como 0 (zero) durante o período de dispensa da 

pandemia de coronavírus;

 

 

 

14 – Pule o último item de “Anexar Arquivo”, pois durante a pandemia de 

coronavírus não está sendo obrigatório enviar o anexo da ficha de frequência 

com assinatura do(a) bolsista e do(a) orientador(a); 

 

 

 

15 – Clique em “Enviar” para concluir o processo e acesse sua caixa de entrada 

de e-mails para verificar o comprovante de envio. 

 


