
PROGRAMA UNIFICADO DE BOLSAS DE ESTUDOS 

Inscrições abertas (de 20/05 a 29/06/19) / PAPFE 2019 

 

1. Orientação para quem já está inscrito no PAPFE 2019 

e quer concorrer ao Programa Unificado de Bolsas de 

Estudos: 
 

 

1.a) Verificação de inscrição correta, documentos 

completos 

 

a) Quem já anexou os documentos e está com STATUS Qualificado (ou 

Inscrito) para os auxílios e/ou bolsas do PAPFE 2019: basta escolher os 

projetos no período correto, não é necessário fazer inscrição 

complementar. 
 
b) Quem não anexou documentos ou está com STATUS diferente de 

qualificado ou inscrito 

É necessário anexar todos os documentos solicitados 

 

Acessar o sistema coorporativo júpiter (no item de menu: Programa de bolsas 

– PAPFE - Inscrição em bolsas e apoios), escolher o Programa Unificado 

de Bolsas de Estudo, preencher todo o questionário, a justificativa, anexar os 

documentos e enviar a inscrição.  

 
ATENÇÃO: a inscrição só estará concluída quando aparecer a mensagem: 

“clique aqui para gerar o protocolo de inscrição”. Visualize o protocolo 

para confirmar. 

 

Obs.: a relação de documentos solicitados está disponível no site da SAS 

(sites.usp.br/sas, link Apoio Estudantil/Graduação/PAPFE 2019/Lista de 

Documentos)  

 

Em caso de dúvidas em relação a documentação, enviar e-mail para o serviço 

social do respectivo campus. 

 

 

1.b) Escolha de projetos: 
É necessário escolher até 02 projetos no período de 08 a 26/07/2019. 

 

http://www.usp.br/sas


 

2. Orientação para quem NÃO está inscrito no PAPFE 

2019: 
 

2.a) Inscrição: 

 
Quem ainda não está inscrito no PAPFE 2019 é necessário finalizar a 

inscrição ATÉ O DIA 29/06/2019 conforme abaixo descrito E escolher 

projeto(s) (são 02 etapas distintas e complementares) no período 

especificado no edital 
 
Acessar o sistema coorporativo júpiter (no item de menu: Programa de bolsas 

– PAPFE - Inscrição em bolsas e apoios), escolher o Programa Unificado 

de Bolsas de Estudo, preencher todo o questionário, a justificativa, anexar os 

documentos e enviar a inscrição.  

 
A documentação comprobatória necessária é anexada no sistema júpiter, no 

ato de inscrição no PAPFE 2019. 

Obs.: a relação de documentos solicitados está disponível no site da SAS 

(sites.usp.br/sas, link Apoio Estudantil/Graduação/PAPFE 2019/Lista de 

Documentos)  

 

A inscrição é enviada apenas quando os 03 itens da inscrição estão 

preenchidos (questionário, justificativa e documentos anexados). 

 

ATENÇÃO: a inscrição só estará concluída quando aparecer a mensagem: 

“clique aqui para gerar o protocolo de inscrição”. Visualize o protocolo 

para confirmar. 

 

 

2.b) Escolha de projetos: 
É necessário escolher até 02 projetos no período de 08 a 26/07/2019. 

 

 
Leia atentamente o edital disponível no site da Pro-Reitoria de Graduação e, 

em caso de dúvidas, contatar o e-mail: papfe@usp.br ou com o serviço social 

do seu campus. 

http://www.usp.br/sas
mailto:papfe@usp.br

