UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Divisão de Promoção Social

ALOJAMENTO COLETIVO/PROVISÓRIO PARA ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

Prezados(as) alunos(as),

O

processo

seletivo

para

os

alojamentos

provisórios

da

pós-graduação

é

socioeconômico e os critérios são:
- ser aluno (a) regularmente matriculado (a) em curso de mestrado ou doutorado na
USP;
- ser procedente do interior de SP, outros estados ou países;
- não possuir bolsa de estudo.

As inscrições serão realizadas no período de 15/02/2017 à 24/02/2017.
Inscrições realizadas até 17/02/17 – Previsão de resultado 01/03/17;
Inscrições entre 20/02 e 24/02 – Previsão de resultado 10/03/17.

Os interessados deverão entregar na recepção do Serviço Social - Rua do Anfiteatro
295, Bl E - Crusp, (térreo), o formulário de inscrição preenchido e as cópias dos
documentos. Horário de atendimento: de segunda a sexta feira, das 8H30 ás 17H00
O formulário de inscrição estará disponível para impressão no site da SAS – “NOTÍCIAS”

Documentos solicitados (cópia simples): Comprovante de matrícula, declaração da
Unidade constando que não possui bolsa de estudo, RG, comprovantes de renda do
aluno e familiares; comprovante de endereço de procedência (família) e de sua
residência atual.

Obs: A efetivação da inscrição só ocorrerá após a entrega do formulário (clique aqui)
preenchido e dos documentos solicitados nos prazos acima.
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Divisão de Promoção Social

Seleção CRUSP Blocos C e G ( Pós Graduação) -

A seleção socioeconômica para a moradia nos Blocos C e G destinada aos alunos
regularmente matriculados nos programas de Mestrado e Doutorado da USP ocorrerá a
partir de agosto de 2017 (período ainda não definido). As informações serão divulgadas
na página da SAS.

Para dúvidas, contatar: adrianaribeiro@usp.br (Adriana); gmgp@usp.br (Gina); ou pelo
telefone: (11)3091-2036.
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