Universidade Federal de São Paulo
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

São Paulo, 29 de agosto de 2017.

CONVOCATÓRIA PARA REANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE
ESTUDANTES ATIVOS NOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
– PAPE e PBP

A Pró Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp),
no uso de suas atribuições e em cumprimento ao Decreto 7.234 de 19 de julho de 2010, que
regulamenta o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), torna pública a chamada
obrigatória para reanálise da documentação destinada a todos(as) os(as) estudantes
regularmente matriculados(as) nos cursos de graduação e vinculados ao Programa de Auxílio Para
Estudante (PAPE) da Unifesp e ao Programa de Bolsa Permanência (PBP) do Ministério da
Educação (MEC).
1. Das Disposições Gerais
1.1 Esta chamada atende às disposições previstas no Edital PRAE No. 06/2016 – Programa de
Auxílio Para Estudante – PAPE/Unifesp e Programa de Bolsa Permanência – PBP/MEC, e visa
atualizar os dados informados pelos(as) estudantes aprovados(as) dentro dos perfis
socioeconômicos e dos critérios estipulados pelos respectivos Programas.
1.2 Todos(as) os(as) estudantes beneficiários(as) do PAPE e PBP deverão realizar a entrega de
documentação comprobatória correspondente a situação socioeconômica familiar, exceto os(as)
estudantes ingressantes no Programa PAPE em 2017.
Parágrafo Único: O não atendimento à convocatória implicará no cancelamento da
concessão conforme previsto no item 3.5 deste Edital.
2. Dos procedimentos para a reanálise.
2.1 Todos(as) os(as) estudantes ativos(as) no PAPE e PBP deverão obrigatoriamente entregar os
seguintes documentos preenchidos e assinados:
a) Formulário de Situação Socioeconômica de todos os membros do grupo familiar (ANEXO1)
b) Documentação comprobatória da situação socioeconômica familiar conforme relação arrolada
na lista de documentos e declarações (ANEXO 2). Os documentos que exigem reconhecimento
de firma e autenticação atendem ao Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017.
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c) Estudantes que ultrapassaram o tempo mínimo de integralização do seu curso deverão
apresentar plano de estudos para conclusão da graduação (ANEXO 3).
Parágrafo Único: Não será recebida documentação incompleta.
3. Disposições Finais
3.1 Período para entrega da documentação completa exigida: de 11/09/2017 a 27/09/2017 no
Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) conforme horário estabelecido em cada Campus.
3.2 O(A) estudante poderá ser convocado(a) a qualquer tempo para comprovar as informações,
por meio de entrega de documentação complementar, entrevista e visita domiciliar.
3.3 A continuidade da concessão dos auxílios/bolsas respeitará os critérios estabelecidos no Edital
PRAE No. 06/2016.
3.4 Das suspensões:
a) Casos em que forem identificadas inconsistências de informações que impactem diretamente
na mudança de perfil socioeconômico poderão ter seus auxílios suspensos por prazo determinado
pela Comissão de Estudos e Avaliação do PAPE/PBP.
3.5 Dos cancelamentos:
a) Terão seus auxílios cancelados a partir de outubro/2017 os(as) estudantes que não atenderem a
esta convocatória (entrega de documentação exigida no prazo determinado item 3.1).
b) Casos em que forem identificadas omissões de informações quanto ao critério de renda per
capita familiar de até 1 e ½ salário mínimo terão seus auxílios cancelados.
Parágrafo Único: Em casos de recebimento indevido, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
reserva-se o direito de solicitar a devolução dos recursos e o(a) estudante poderá responder
aos dispositivos do Código de Conduta Estudantil e Regimento Geral da Unifesp.

Para maiores esclarecimentos, entre em contato com a(s) assistente(s) social(is) do NAE de seu
Campus:
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Campus Baixada Santista

Campus Osasco

Eliana Almeida Soares Ganam

Emília Tiemi Shinkawa

Fone: (13) 3229-0176

Fone: (11) 2284-6900 ramal: 5532

Email: eliana.nae@gmail.com

Email: emilia.tiemi@unifesp.br

Campus Diadema

Campus São José dos Campos

Veronica Carolina S. Janini

Ana Carolina G. S. S. Moreira

Fone: (11) 3385- 4137 ramal: 3415

Fone: (12) 3309-9510

Email: nae_diadema@hotmail.com

Email: nae.sjc@unifesp.br

Campus Guarulhos

Campus São Paulo

Andréia Nascimento

Viviane Aguilar

Mariana Puridade

Fone: (11) 5576-4848 voip 1572

Fone: (11) 5576-4848 - Voip: 6011

Email : nae.sp@unifesp.br

Email: nae.guarulhos@gmail.com

Email: viviane.aguilar@unifesp.br
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