
COMUNICADO: Instruções para apresentação de documentos pendentes do Programa 

Auxílio Moradia 

 

Se você foi selecionado para o programa Auxílio Moradia e necessita apresentar 

documentos para atualizar a sua situação de moradia, confira o “passo-a-passo” para 

apresentação desses documentos. 

Antes disso, confira se o seu endereço e de sua família está cadastrado de forma 

correta no CAGR. O sistema de cadastro e benefícios PRAE importa essa informação do CAGR. 

Com o endereço atualizado, os documentos serão anexados no sistema de cadastro e 

benefícios da PRAE. 

 

1. Acesse o sistema: https://beneficiosprae.sistemas.ufsc.br/  com seu login e senha: 

 

 

 

2. Clique na aba “Benefícios” e em seguida clique em "Auxílio Moradia":  

 

 

https://beneficiosprae.sistemas.ufsc.br/


3. Clique em "Documentos": 

 

 

4. Caso apareçam para você as orientações sobre o Auxílio Moradia e o Termo de 

Responsabilidade, leia e dê ciência da leitura: 

 

 

 

5. Leia atentamente as instruções para anexar os documentos ao seu cadastro: 

 



6. Não existe limite de número de documentos, você pode anexar quantos quiser. Porém 

existem dois documentos mínimos que, obrigatoriamente, você deve anexar. Se você não 

anexar esses dois documentos, o seu processo já está invalidado. São eles: 

 

 

 

7. Logo abaixo, em “Tipo de Arquivo”, clique na seta ao final do campo e selecione o tipo de 

documento que você irá anexar. Recomendamos que inicie pelos documentos obrigatórios: 

 

 

 

8. Clique em “Upload” e selecione o arquivo do seu computador e clique em “abrir”: 

 

 

 

 



9. Clique em “Enviar arquivo”: 

 

 

 

10. Repita os procedimentos 7, 8 e 9 quantas vezes forem necessárias. Quando todos os 

documentos estiverem anexados, clique no botão “Enviar” para salvar o envio.  Assim a 

COAES/PRAE receberá um email automático comunicando que você anexou documentos ao 

seu cadastro.  

 

11. Como dito no item 6, não existe limites para o número de documentos a serem anexados, 

porém existe limite para o tamanho do documento e tipo de arquivo. Somente é permitida a 

anexação de documentos em formato PDF e com o tamanho máximo do arquivo de 800 KB.  

Se o seu arquivo for maior que o limite estabelecido, faça a compressão do arquivo. Há vários 

sites que fazem isso on-line e de forma gratuita, por exemplo: 

- ILOVEPDF - https://www.ilovepdf.com/pt/comprimir_pdf;  

- SMALLPDF - https://smallpdf.com/pt/comprimir-pdf ;  

- ADOBE - https://www.adobe.com/br/acrobat/online/compress-pdf.html;  

Existem muitos outros. Utilize o de sua preferência.  

 

12. Após seguir todos esses procedimentos, acompanhe em seu e-mail as possíveis solicitações 

de nossa equipe. 

 

Qualquer dúvida sobre os documentos a serem anexados, consulte o edital pelo qual você foi 

selecionado.  

 

Atenciosamente, 

Equipe COAES/PRAE 
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