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INFORMAÇÕES SOBRE O PAPFE/2018
O Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil – PAPFE é um
Programa que integra a política de permanência implantada em toda a
Universidade, onde estão previstas ações uniformes em todos os campi da
USP.
Terminado o prazo para inscrições e entrega de documentos (alunos
veteranos e calouros) para o PAPFE/2018, conforme Edital publicado em
06/11/2017, a SAS informa abaixo o número de alunos inscritos no
Programa, considerando todos os campi USP:
Alunos Veteranos: 10.165 alunos inscritos
Alunos Calouros: 2.933 alunos inscritos
Total de alunos inscritos: 13.098 alunos inscritos
No período de inscrições para alunos veteranos (07/11 a 01/12/2017,
com entrega de documentos até 08/12/2017), foram encaminhados 06 e
mails para todos os alunos, assim como para as Seções de Alunos de
Graduação e Assistências Técnicas Acadêmicas, com as informações sobre
as inscrições (e mails encaminhados nos dias 07, 09, 16, 22, 27 e
30/11/2017). No campus Butantã, foram colocados cartazes em todos os
restaurantes universitários, nos Blocos do CRUSP e na Seção de Passe
Escolar (lugares de grande circulação de alunos).
No período de inscrições para os calouros (19/02 a 16/3/2018, com
entrega de documentos até 23/3/2018) foram encaminhados e mails nos
dias 23 e 28/02, 06, 12 e 15/3 para todos os ingressantes, para as Seções
de Alunos de Graduação e Assistências Técnicas Acadêmicas. Foram
encaminhados também a todas as Seções de Graduação com o intuito de
divulgar amplamente o prazo de inscrições, marca páginas e folhetos com
informações relativas ao PAPFE. Também no campus Butantã, foram
colocados cartazes em todos os restaurantes universitários, nos Blocos do
CRUSP e na Seção de Passe Escolar (lugares de grande circulação de
alunos).
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