PROGRAMA UNIFICADO DE BOLSAS – PUB 2018
FASE – “INDICAÇÃO DOCENTE” - LORENA
APENAS após ser indicado no sistema pelo docente
responsável pelo projeto PUB, o aluno deverá seguir as
orientações abaixo:
1- INSCRIÇÃO NO “PUB” PARA QUEM JÁ ESTÁ INSCRITO
NO PAPFE 2018
a) Quem já entregou os documentos e está qualificado para os auxílios e/ou
bolsas do PAPFE 2018- deve apenas deve enviar e-mail para assistente
social que o atende, informando sobre a inscrição.

b) Entrega de documentação (para quem ainda não entregou os
documentos ou está com a documentação incompleta). DEVE IMPRIMIR
O PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO e entregar junto com os documentos,
no endereço abaixo:
Campus Lorena – Sala da CG no CAMPUS I
Prazo máximo para entrega de documentos: até 07/12/2018 (6ª feira)
Horário de recebimento de documentos: das 8h30 às 11h30 ou das 14h00 às
17h00 (2ª a 6ª feira)
Fone: (12) 3159-5130

Observação: A relação de documentos solicitados está disponível no site da
SAS (sites.usp.br/sas) - Menu “Apoio Estudantil”, “Graduação”, “PAPFE 2018”,
“Lista de Documentos”.

Importante: os documentos são enviados, via malote, normalmente 01 vez por
semana para análise da assistente social no campus Butantã/SP. Portanto há
um tempo natural para análise. O aluno deve verificar periodicamente seu
sistema jupiter para acompanhar o processo.

NÃO É NECESSÁRIO AGENDAR ENTREVISTA COM ASSISTENTE SOCIAL

2- ORIENTAÇÕES PARA QUEM
NO PAPFE 2018

NÃO ESTÁ INSCRITO

Quem ainda não está inscrito no PAPFE 2018 é necessário preencher o
questionário ATÉ O DIA 04/12/2018 (3ª feira) conforme abaixo descrito:
a) Deverá procurar a sra Regina (na sala da CG) para agendar o
preenchimento do formulário.
b) No dia do preenchimento deve estar munido obrigatoriamente da
documentação solicitada.
Observação: A relação de documentos solicitados está disponível no site da SAS
(sites.usp.br/sas) - Menu “Apoio Estudantil”, “Graduação”, “PAPFE 2018”, “Lista
de Documentos”.

Campus Lorena – Sala da CG no CAMPUS I
Prazo máximo para entrega de documentos: até 07/12/2018 (6ª feira)
Horário de recebimento de documentos: das 8h30 às 11h30 ou das 14h00 às
17h00 (2ª a 6ª feira)
Fone: (12) 3159-5130

Importante: os documentos são enviados, via malote, normalmente 01 vez por
semana para análise da assistente social no campus Butantã/SP. Portanto há
um tempo natural para análise. O aluno deve verificar periodicamente seu
sistema jupiter para acompanhar o processo.

NÃO É NECESSÁRIO AGENDAR ENTREVISTA COM ASSISTENTE SOCIAL

Em caso de dúvidas, contatar o e-mail: papfe@usp.br

