PROGRAMA UNIFICADO DE BOLSAS DE ESTUDOS
Inscrições abertas / PAPFE até 22/06/2016
1. Orientação para quem já está inscrito no PAPFE 2016, mas não
se inscreveu para o Programa Unificado de Bolsas de Estudo:
a) Acessar, via Júpiter web, inscrições complementares e incluir a
inscrição para o Programa Unificado de Bolsas de Estudo
b) Quem já entregou os documentos para os auxílios e/ou bolsas do
PAPFE 2016: NÃO É NECESSÁRIO ENTREGAR NOVAMENTE.
c) Quem não entregou documentos: deverá entregar na recepção do
Serviço Social da SAS até o dia 27/06/2016 (das 8h30 às 16h30).
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d) é necessário escolher até 02 projetos no período de 22/06 a 21/07/2016.

2. Orientação para quem NÃO se inscreveu no PAPFE 2016:
Quem ainda não se inscreveu no PAPFE 2016 é necessário preencher o
questionário ATÉ O DIA 22/06/2016 E escolher até 02 projetos (são 02
etapas distintas e complementares) no período de 22/06 a 21/07/2016.
a) Acessar o sistema coorporativo júpiter, no item de menu Gestão de
bolsa/"Inscrição PAPFE", escolher o Programa Unificado de Bolsas de
estudo, preencher todo o questionário e enviá-lo – ATENÇÃO: a inscrição
só estará concluída quando aparecer a mensagem: “inscrição concluída com
sucesso”. O protocolo de inscrição deve ser impresso.
b) entregar o protocolo de inscrição e a documentação comprobatória
necessária [Obs.: a relação de documentos solicitados está disponível no
site da SAS (www.usp.br/sas), ícone PAPFE/Orientações (lado direito
superior da tela principal), no final das orientações], até o dia 27/06/2016
na recepção do Serviço Social da SAS (das 8h30 às 16h30).
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c) escolher os 02 projetos no período de 22/06 a 21/07/2016.

Serviço Social do Campus Butantã:
Rua do Anfiteatro, 295 Cidade Universitária (pátio interno da sede
administrativa da SAS – fone: 3091-2036
Prazo máximo para entrega de documentos: até 27/06/2016 (2ª feira)
Horário de recebimento de documentos - das 8h30 às 16h30
Outros Campi
Verificar no Serviço Social do seu campus

Leia atentamente o edital, em caso de dúvidas contatar o e-mail:
papfe@usp.br

