UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS

________________________

Divisão de Promoção Social

INSCRIÇÃO PARA OS APOIOS EMERGENCIAIS DA GRADUAÇÃO / 2018
ORIENTAÇÕES GERAIS

Os apoios emergenciais consistem em: alojamento coletivo/provisório - CRUSP, apoio moradia (financeiro), auxílio
transporte e auxílio alimentação. Esses serão concedidos após avaliação socioeconômica, por até 3 meses, de acordo
com os critérios abaixo:
-

Ser ingressante USP / 2018;
Cursar a primeira graduação;
Possuir renda per capita máxima de até 1 salário mínimo vigente (R$ 954,00);
Preferencialmente alunos residentes em locais acima de 40 km de distância do Campus;
Preferencialmente alunos procedentes da escola pública ou escola particular com 100% de bolsa comprovada
(Fundamental e Médio).

PARA A SOLICITAÇÃO É NECESSÁRIO
1- Imprimir e preencher o formulário socioeconômico disponibilizado em http://sites.usp.br/sas/
2- Anexar cópias de documentos que comprovem a situação informada no formulário,
conforme relação de
documentos disponibilizada em http://sites.usp.br/sas/
3-Entregar pessoalmente no Serviço Social (Rua do Anfiteatro, 295 – CRUSP, Bloco E - térreo / pátio interno da sede
Administrativa / SAS - Cidade Universitária - SP (das 8H30 às 16H30).

Obs: Os alunos que solicitarem os apoios emergenciais deverão se inscrever no PAPFE, via
sistema JúpiterWeb, no período de 19/02 a 16/03/2018, porém, não necessitarão agendar entrevista e
nem entregar novamente documentos, pois esses serão válidos para os apoios anuais do
PAPFE/2018.
O número de vagas nos Alojamentos e auxílios disponíveis é limitado
RESULTADO DA SELEÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS APOIOS EMERGENCIAIS
Alunos que solicitarem os apoios e entregarem as cópias dos documentos (comprovantes) até 09/02/18, terão o
resultado divulgado em 22/02/2018, a partir das 16H00 (site da SAS).
Formulário e documentos entregues após 10/02/2018, terão o resultado divulgado a partir do dia 01/03/2018 semanalmente (site da SAS) até o término dos auxílios disponíveis.

Serviço Social / Divisão de Promoção Social / SAS

Rua do Anfiteatro, 295 Cidade Universitária - São Paulo - 05508-060 / SP
Serviço Social (011) 3091-3549

