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PROGRAMA DE APOIO À PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL  

PAPFE / 2020 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ALUNOS VETERANOS/USP (alunos 

ingressantes na USP até 2019, que foram contemplados no PAPFE 

2019) 

 

 

A partir de 2020, os auxílios que integram o PAPFE passarão a ter 
validade de 2 anos. Essa medida se refere aos auxílios financeiro, 
alimentação, transporte (alunos dos campi do interior), manutenção EACH 
(alunos da EACH) e livros (no caso do auxílio livros será prorrogado desde 
que o aluno não tenha excedido os 2 anos máximos de concessão). Assim 
sendo, os alunos veteranos contemplados com auxílios no PAPFE em 
2019, desde que devidamente matriculados em 2020, nos cursos pelos 
quais foram contemplados com auxílios em 2019, terão seus auxílios 
prorrogados automaticamente até 30/04/2021(não é preciso fazer 
nova inscrição).  

Os alunos interessados em fazer nova inscrição DEVEM LER ANTES 
O EDITAL para confirmar em qual exceção se encaixa. Há quatro 
situações de exceção que os alunos veteranos deverão se inscrever no 
período especificado no cronograma contido no Edital PAPFE/2020, são 
elas: 
 

1) Veterano que não se inscreveu ou não finalizou a 
inscrição no PAPFE 2019 e quer solicitar auxílio no PAPFE 2020. 

2) Veterano que mudou o seu perfil socioeconômico (houve 
mudança em sua situação socioeconômica que deverá ser 
devidamente comprovada). Se o aluno optar por este item terá que 
fazer todas as etapas da inscrição do PAPFE (preencher formulário e 
justificativa, anexar todos documentos e enviar inscrição), terá a 
prorrogação do(s) auxílios(s) do PAPFE 2019 cancelada (validade 
voltará a ser 30/04/20) e concorrerá novamente aos auxílios 
solicitados em 2020. 

3) Veterano que quer mudar de auxílio financeiro para 
vaga em moradia ou vice-versa. Se o aluno optar por este item terá 
que fazer todas as etapas da inscrição do PAPFE (preencher 
formulário e justificativa, anexar todos documentos e enviar 
inscrição), terá a prorrogação do(s) auxílios(s) do PAPFE 2019 
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cancelada (validade voltará a ser 30/04/20) e concorrerá novamente 
aos auxílios solicitados em 2020. 

4) Veterano que possui a concessão de auxílio/ bolsa de 
Unidade de Ensino e Pesquisa que utiliza a pontuação do PAPFE 
para a concessão (Bolsa AEP, Bolsa Afinal) ou aqueles que desejam 
se inscrever em auxílios nos quais não se inscreveram ou não foram 
contemplados em 2019. Se o aluno optar por esta opção poderá 
incluir apenas o(s) auxilio(s) que não foi(ram) contemplado(s) em 
2019, terá o questionário e os documentos importados de 2019, não 
poderá fazer nenhuma alteração no questionário nem anexar 
documentos, a inscrição será enviada automaticamente. 
Obs.: Se houve alteração de situação econômica, o aluno tem que 
optar pelo item 2 da exceção e concorrer novamente a todos os 
auxílios, pois nesse caso é possível preencher o questionário e 
anexar todos os documentos necessários. 

 
Importante: Os alunos veteranos que residem regularmente nas 
moradias estudantis da Universidade de todos os campi da USP 
deverão se inscrever obrigatoriamente para Reavaliação de suas 
vagas no período de abertura de inscrições para o Programa 
Unificado de Bolsas – PUB. Fique atento ao seu e-mail institucional 
pois, quando as informações estiverem disponíveis serão enviadas 
para o e-mail institucional. 

 
 
 

CRONOGRAMA DE INSCRIÇÕES PARA O PAPFE / 2020 

 

Etapas Período 

Período de inscrições para alunos veteranos 

inscritos/qualificados no PAPFE/2019 

que estão em alguma exceção mencionada 

no item “Renovação Automática dos 

Apoios/Auxílios” – Edital PAPFE/2020 

 

DE 20/01 A 

15/03/2020  

Período de inscrições para alunos 

ingressantes 2020  

DE 25/01 A 

15/03/2020  

Período de inscrições para Reavaliação das As inscrições deverão 
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vagas nas moradias estudantis de todos os 

campi da USP (alunos que já são moradores 

regulares) 

ser realizadas no 

mesmo período de 

abertura de inscrições 

para o PUB 

Data máxima para divulgação do resultado 

final 

30/04/2020 

Prazo máximo para apresentação de recurso 07/05/2020 

 

Para maiores informações, acesse o Edital PAPFE/2020 pelo link abaixo e 
leia o Edital integralmente: 

http://sites.usp.br/sas/wp-
content/uploads/sites/265/2020/01/Edital-PAPFE-2020.pdf 

Lista de Documentos Necessários disponível em: 
http://sites.usp.br/sas/wp-
content/uploads/sites/265/2018/12/documentosNecessarios.pdf 

 

Os interessados devem se inscrever no PAPFE, via Sistema Jupiterweb: 

1. Acessar o Sistema Jupiterweb 

2. Programa de Bolsas 

3. PAPFE 

4. Inscrição em bolsas e apoios 

Importante: a) Alunos da Escola de Arte Dramática-ECA (SP) que se 
encaixam em alguma das 04 situações de exceção: encaminhar e-mail 
para papfe@usp.br solicitando agendamento para preencher o 
questionário PAPFE 2020, no período de 20/01 a 10/03/2020. 
 
Quaisquer dúvidas encaminhar e mail para o Serviço Social do campus ao 
qual está vinculado ou para papfe@usp.br (informe sempre o nome 
completo e nº USP) 
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