PROGRAMA DE APOIO À PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL PARA A GRADUAÇÃO 2010

PERÍODO DE INSCRIÇÃO (Apoio Moradia, Apoio
Transporte e Apoio Alimentação):
24/02/2010 A 31/03/2010
PRAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS (Apoio
Moradia, Apoio Transporte e Apoio Alimentação):
ATÉ 08/04/2010
PERÍODO DE INSCRIÇÃO (Bolsa AEP):
24/02/2010 A 15/03/2010
PRAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS (Bolsa
EAP):
DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE NO DIA
DA ENTREVISTA COM A ASSISTENTE SOCIAL

ATENÇÃO
Alunos que obtiveram apoio alimentação, apoio auxílio
moradia e apoio auxílio transporte em 2009 deverão participar

deste processo para avaliação socioeconômica caso tenham
interesse em obter os referidos apoios em 2010

Apoios disponíveis para solicitação, conforme os campi da USP
Campus Cidade Universitária
Apoio Moradia  Vaga CRUSP
Apoio Moradia  Auxílio Financeiro
Apoio Alimentação  Butantã
Bolsa AEP (somente para alunos da Escola Politécnica do Campus da Capital)

Campus USP Leste  EACH
Apoio Moradia  Auxílio Financeiro
Apoio Transporte  Auxílio Financeiro
Apoio Alimentação  EACH

Campus de Ribeirão Preto
Apoio Moradia  Auxílio Financeiro
Apoio Moradia  Vaga CREU
Apoio Alimentação  Ribeirão Preto

Campus de Piracicaba
Apoio Moradia  Vaga Piracicaba
Apoio Moradia  Auxílio Financeiro
Apoio Alimentação  Piracicaba

Campus de Pirassununga
Apoio Moradia  Vaga Pirassununga
Apoio Moradia  Auxílio Financeiro
Apoio Alimentação  Pirassununga

Campus de São Carlos
Apoio Alimentação  São Carlos

Campus de Bauru
Apoio Moradia  Vaga Bauru

Apoio Alimentação  Bauru

Campus de Lorena
Apoio Moradia  Auxílio Financeiro
Apoio Transporte  Auxílio Financeiro

INFORMAÇÕES GERAIS
O Programa de apoio à permanência e formação estudantil consiste em
apoios e bolsas disponibilizados para alunos de graduação que apresentam
dificuldades socioeconômicas para se manter na universidade. Tem como
objetivo principal fornecer condições para que o estudante mantenha e amplie
suas atividades acadêmicas visando a concluir o curso ao qual está vinculado,
reduzir a evasão e contribuir para a formação integral dos estudantes.
Para a obtenção de qualquer apoio ou bolsa que exija avaliação
socioeconômica são necessárias a inscrição no Programa preenchendo o
formulário que está no site da Coseas www.usp.br/coseas e a entrega dos
documentos que comprovam a situação informada.
A

avaliação

socioeconômica

é

feita

por

meio

de

critérios

cuidadosamente estabelecidos e cada item vale certo número de pontos. O
total

dos

pontos

obtidos

pelo

aluno

representa

o

seu

diagnóstico

socioeconômico e o classifica ou não para obter o apoio ou a bolsa pretendida.
De acordo com o número de pontos, podem ser acumulados apoios e bolsa,
porém, não podem ser acumuladas somente bolsas.

1. Quais são as bolsas e auxílios disponibilizados e quem pode ter acesso
a esses recursos?
No início do ano são disponibilizados o ApoioMoradia (vaga no
Conjunto Residencial da USP – Crusp), o Apoio AuxílioMoradia (apoio

financeiro

para

moradia),

o

ApoioAlimentação

(refeição

gratuita

nos

Restaurantes Universitários) e o Apoiotransporte (auxílio para deslocamento
da residência à Universidade. Os apoios disponíveis em cada campus são
diferentes conforme o quadro abaixo:
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Ao longo do ano há possibilidade de concorrer a várias bolsas, tais como:
Bolsa FUVEST (ver detalhes no site da FUVEST), Bolsa Ensinar com Pesquisa
(detalhes no site da PróReitoria de Graduação) e Bolsa Aprender com Cultura
e Extensão (detalhes no site da PróReitoria de Cultura e Extensão). Também
para concorrer a estas bolsas é necessário que os interessados se cadastrem
no Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil, pois a seleção
socioeconômica é feita pela Coseas. Quem já foi cadastrado anteriormente, é
só fazer a inscrição e aguardar o resultado.

2. Como e quando se inscrever?
Os interessados devem se cadastrar no Programa de Apoio a
Permanência e Formação Estudantil no site da Coseas: www.usp.br/coseas. Os
apoios moradia, alimentação e transporte são disponibilizados entre os meses
de fevereiro e março de todos os anos. O resultado da seleção é divulgado até
o final do mês de maio.
As bolsas FUVEST, Ensinar com Pesquisa, Aprender com Cultura e
Extensão e outras são oferecidas durante o ano, de acordo com cronogramas
préestabelecidos pela FUVEST e PróReitorias de Graduação e de Cultura e
Extensão Universitária. As informações são divulgadas nos sites específicos e
também no site da Coseas.
Faz parte da seleção socioeconômica uma entrevista com uma
assistente social da Coseas ou dos Serviços Sociais dos campi do interior.
Durante a entrevista os alunos entregam os documentos para análise
socioeconômica, apontam dificuldades ou situações de vida que não puderam
apontar no formulário preenchido anteriormente e conferem sua pontuação.

3. Quais são os documentos necessários?
Os documentos a serem entregues são os que comprovam a situação
socioeconômica declarada pelo aluno, como por exemplo, comprovantes de
renda, de despesas, declaração de imposto de renda e outros. A listagem de
documentos está disponível no site da Coseas no momento da inscrição no
Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil.

4. Como é feita a seleção dos alunos indicados?
Após o preenchimento da ficha socioeconômica, a entrevista com
assistente social e a comprovação das informações, os candidatos são
classificados e atendidos de acordo com a disponibilidade de recursos.

5. De que consta cada auxílio?
Apoio Moradia  vaga: consiste em vaga no Crusp ou nas moradias dos campi
do Interior. A reavaliação é anual.
Apoio AuxílioMoradia: auxílio financeiro de R$ 300,00 mensais, pelo período
de até12 meses.
ApoioAlimentação: isenção do pagamento de refeições nos Restaurantes
Universitários, cujo valor é de R$ 1,90 por refeição. A validade é de até 12
meses.
ApoioTransporte: recebimento de R$ 150,00 mensais, pelo período letivo para
auxílio no deslocamento do aluno da residência até a Universidade.

6. O que fazer quando o aluno não tem lugar para ficar nem condições
financeiras para alugar um imóvel, até a divulgação do resultado da
seleção para o apoio moradia?

Em São Paulo, o Crusp possui um alojamento coletivo com 76 vagas,
onde os alunos podem permanecer até a divulgação do resultado da seleção
da moradia. A inscrição deve ser feita no Serviço Social da Coseas, localizado
na Rua do Anfiteatro, 295 – Bloco G do Crusp. No caso de falta de vaga no
alojamento, os alunos selecionados são atendidos com um auxílio financeiro
emergencial, pelo período máximo de 3 meses ou até a divulgação dos
selecionados para vaga na moradia ou auxíliomoradia.
Nos campi do Interior, cada moradia dispõe de um determinado número
de vagas provisórias ou na falta desta, pode ser disponibilizado auxílio
financeiro emergencial.

É importante lembrar que a ocupação do Alojamento Coletivo Provisório,
das vagas provisórias na moradia e o recebimento do auxílio financeiro

emergencial, estão sempre condicionados a uma seleção socioeconômica
prévia. Procure informações no Serviço Social da Coseas ou do seu
campus.

Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo – Campus da Capital

Em São Paulo, o Crusp  Conjunto Residencial da USP  é composto por
07 blocos. Dois deles são destinados a alunos de pósgraduação (mestrado ou
doutorado) e os outros cinco blocos são destinados a alunos que estejam
cursando a primeira graduação. Cada apartamento possui 3 quartos,
banheiro e área comum. Nos campi do Interior também há moradias com
diferentes números de vagas. Na EACH e em Lorena não há moradia
estudantil. Em razão disso, há possibilidade de concorrer a um auxílio
financeiro emergencial para moradia ou para transporte.
Para obter uma vaga, todos os alunos de graduação interessados devem
se cadastrar no Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil, no
site da Coseas (www.usp.br/coseas).

Informações mais detalhadas sobre o Programa de Apoio à Permanência
e Formação Estudantil podem ser obtidas no site da Coseas (www.usp.br/
coseas) ou pelo email dps@usp.br

Serviço Social da COSEAS
Rua do Anfiteatro, 295 Cidade Universitária, São Paulo/SP Bloco G do CRUSP
CEP 05508900
(11) 30913549 (11) 30913316 (11) 30321127
email: dps@usp.br
Serviço Social da EACH – USP Leste
Rua Arlindo Bettio, 1.000, Ermelino Matarazzo, São Paulo/SP CEP: 03828000
(11) 3091– 1007
email: coseaseach@usp.br
Serviço Social de Lorena
(11) 30913549 (11) 30913316 (11) 30321127
email: dps@usp.br
Serviço Social do Campus de Ribeirão Preto
Rua Clóvis Vieira, Casa 26—CEP: 14040900
(16) 36023593 (16) 36024638 (16) 36024908
email: svsocial.pc@usp.br
Serviço Social do Campus de São Carlos
Av. Trabalhador São Carlense, 400 CEP: 13566590
(16) 33739174
email: rosa@sc.usp.br
Serviço Social do Campus de Piracicaba
Avenida Pádua Dias, 11 Piracicaba/SP CEP: 13418900
(19) 34294161 (19) 34294362
email: sccsouza@esalq.usp.br

Serviço Social do Campus de Pirassununga
Rua Duque de Caxias Norte, 225 CEP: 13635900
(19) 35618850 (19) 35618850
email: taniaba@usp.br
Serviço Social do Campus de Bauru
Rua Professor Dr. Octávio Pinheiro Brisola, 975, Vila Universitária CEP: 17012
901
(14) 32358316
email: christine@pcab.usp.br

CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER

