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ATENÇÃO ESTUDANTE!

Se você teve seu pedido de 

auxílio estudantil aprovado e 

precisa fornecer dados de uma 

conta bancária em seu nome 

para o recebimento do recurso, 

confira esses tutoriais de criação 

online de conta, utilizando 

somente computador ou celular 

conectado à internet, sem a 

necessidade comparecimento 

em agências. Após abertura da 

conta, lembre-se de ficar atento 

ao período de inserção dos 

dados no sistema SUAP.

ALGUMAS 

SUGESTÕES 

DE BANCOS:



1º) Baixe o aplicativo do Banco 
do Brasil na Apple Store ou no 
Play StoredoseuSmartphone.

play.google.com/store/apps/
details?id=br.com.bb.android

2º) Acesse o aplicativo e clique 
em "Quero abrir uma conta".

3º) Informe seus dados:

- Nome completo;
- CPF;
- Data de nascimento;
- Nome completo da mãe;
- Endereço;
- Número de telefone celular.

4º) Você receberá um link por 
SMS. Abra esse link através do 
aplicativo do banco, para 
confirmar o seu número de 
celular.

BANCO
DO BRASIL



5º) Escolha o tipo de franquia 

de serviços que você busca. 
São duas opções: 

a Conta Fácil Gratuita 
e Conta Fácil Bônus.

6º) Escolha a sua agência 

bancária para relacionamento. 
Caso precise, posteriormente, é 
nessa agência que você deverá 
comparecer.

7º) Leia o "Termo de Condições 

de Abertura, Movimentação e 
Encerramento da Conta Fácil".

8º) Cadastre duas senhas para 

acesso.

9º) Acesse sua Conta Fácil.

BANCO
DO BRASIL



1º) Baixe o aplicativo do 
Nubank na Apple Store ou no 
Play Store do seu Smartphone.

play.google.com/store/apps/
details?id=com.nu.production

2º) Acesse o aplicativo e clique 
em "Começar".

3º) O aplicativo irá pedir os 
seguintes dados:

-Nome completo;
-E-mail;

4º) Leia a "Política de 
Privacidade" do banco e, se for o 
caso, clique em "Aceitar e 
Enviar".

NUBANK



5º) Você receberá um código de 
convite em seu e-mail (verifique 
a caixa de spam).Toque em 
"Continuar" e digite o código.

6º) Crie uma senha para usar o 
aplicativo.

7º) Pronto, sua conta estará 
criada e os passos a partir deste 
são para possibilidades de cartão 
de crédito.

ATENÇÃO! 
Este banco cobra taxa para 

saque de valores em caixas 24h.

NUBANK
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