
FAQ – PAPFE 2023 - Alunos de Graduação 
(Ingressantes e Veteranos) 

 

1. Quem pode se inscrever no Auxílio Permanência do PAPFE?  
 

  Alunos regularmente matriculados em cursos de Graduação da USP, que estejam 
cursando a primeira graduação, inclusive os estudantes intercambistas e alunos da 
EAD/ECA. 

  Leia com atenção o artigo 3º da Resolução nº 8360 de 22/12/2022. 
  Alunos da USP matriculados em cursos de graduação que apresentam as 

modalidades de bacharelado e licenciatura e os estudantes de cursos de 
Licenciatura que concluíram a primeira habilitação e que mantenham o vínculo 
com a USP ao cursar uma nova habilitação do mesmo curso de ingresso.  

  O Edital PAPFE 2023, a Resolução e a Portaria estão disponíveis no site da PRIP.      
 

https://prip.usp.br/apoio-estudantil/ 
 

2. Tenho Auxílio (s) e/ou Apoio Moradia do PAPFE 2022. Preciso me inscrever no PAPFE 
2023?  
 

Antes de mais nada, acesse o sistema Júpiter (ícone acompanhamentos/meus 
benefícios e bolsas”) ou o Portal de Serviços Computacionais da USP - 
(https://portalservicos.usp.br) e verifique a “data fim” de seu(s) Auxílio(s).  
a) Se a “data fim” for 30/04/2023, você deve se inscrever no PAPFE 2023.  
b) Se a “data fim” dos auxílios vigentes for 30/04/2024, desde que você esteja 
regularmente matriculado em curso de graduação, terá seus auxílios ajustados à 
nova modalidade do Edital PAPFE 2023, sem necessidade de nova inscrição.  
 

3. Sou morador de residência estudantil da USP. Devo me inscrever no PAPFE 2023?  
 

Sim. Todos os moradores das residências estudantis da Universidade devem, 
obrigatoriamente, realizar a inscrição no PAPFE 2023 para a reavaliação anual da 
vaga, independentemente da validade dos demais auxílios vigentes.  
Devem escolher o item: Reavaliação de Vaga na moradia estudantil 

 
4. O prazo da minha bolsa PUB está vigente. Devo me inscrever no PAPFE 2023?  

 
Não é necessário inscrever-se no PAPFE se tem interesse apenas no PUB.  
 



5. Quero concorrer à Bolsa Afinal ou Casa do estudante de Medicina (disponível apenas 
para alunos da FM / SP) ou AEP (disponível apenas para alunos da POLI). Preciso me 
inscrever no PAPFE  2023?  
 

Sim. Alunos que queiram concorrer à Bolsa Afinal, Casa do Estudante de Medicina 
– CEM ou bolsa AEP (verificar o Edital específico junto AEP), precisam se inscrever 
no PAPFE 2023. 
 

6. Quero concorrer a bolsa de Unidade de Ensino e Pesquisa que utiliza a pontuação 
do questionário do PAPFE para a concessão (por ex. monitoria IP/SP, Bolsa 
Fundecto, Bolsa Faculdade de Direito/SP etc.), devo me inscrever no PAPFE 2023? 
 

 Sim. Alunos que queiram concorrer apenas à bolsa que utiliza a pontuação do 
questionário do PAPFE precisam se inscrever no PAPFE 2023. 

 Devem escolher o benefício “Gerar pontuação - processo seletivo interno de 
Unidade”.  

 
7. Fui contemplado com benefícios no PAPFE 2022, mas reingressei na USP pelo 

vestibular, ENEM-USP, ou transferência USP, em um campus diferente. Devo me 
inscrever no PAPFE 2023? 
 

Sim, você precisa se inscrever no PAPFE 2023. Confira se recebeu o protocolo de 
inscrição no e-mail. 
 

8. Fui contemplado com benefícios no PAPFE 2022. Terei os benefícios válidos até 
30/04/2024?  
 

Sim, os Auxílios atuais que tem validade até 30/04/2024 serão ajustados, 
automaticamente (exceto se você tiver apenas o auxílio alimentação, sem outros 
auxílios válidos) para o Auxílio Permanência, desde que você esteja devidamente 
matriculado em curso de graduação em 2023. Em caso de dúvidas verifique no 
sistema corporativo/ícone: acompanhamentos/meus benefícios e bolsas.  
 

9. No PAPFE 2022 fui contemplado apenas com auxílio alimentação, sendo meu único 
auxílio válido. Devo me inscrever no PAPFE 2023? 
 

Sim, você deve se inscrever no Auxílio Permanência. 
 

10. Dentre os meus auxílios vigentes, um vence em 30/04/2023 e outro em 30/04/2024. 
Devo me inscrever no PAPFE 2023? 
 

Com exceção da vaga em moradia estudantil, todos os seus benefícios serão 
automaticamente validados e sincronizados até 30/04/2024. 



 
11. Quero mudar de Auxílio Permanência integral (R$800,00) para vaga em residência 

estudantil ou vice-versa. Devo me inscrever no PAPFE 2023?  
 

Sim.  Você deve se inscrever no PAPFE 2023.  
 
 

12. Comecei inscrição PAPFE 2023, mas não precisava me inscrever. O que devo fazer?  
 

Verifique no ícone: acompanhamentos/meus benefícios e bolsas a data fim dos 
auxílios, se for 30.04.2023, deverá finalizar a inscrição.  
 

13. Quais documentos devo apresentar digitalmente no momento da inscrição? 
 

Veja quais documentos comprovam a situação que você informou no questionário. 
A relação geral de documentos necessários está disponível no link: 
https://prip.usp.br/apoio-estudantil/ 

 
14. Posso entregar a documentação impressa? 
 

Não. Serão aceitos somente as informações e documentos digitais submetidos por 
meio do formulário eletrônico, dentro do prazo previsto no edital.  

 
15. Como proceder caso não disponha de alguma documentação no momento da 

inscrição?  
 

 Não dispondo de algum documento para anexar, o candidato deverá justificar a 
ausência da comprovação no campo do próprio formulário;  

 Lembramos que os alunos serão classificados por meio das informações 
declaradas no momento do preenchimento do questionário do PAPFE, com 
posterior avaliação dos documentos comprobatórios da situação 
socioeconômica. A não comprovação das informações socioeconômicas 
declaradas acarretará em mudanças na classificação de prioridade ou mesmo no 
cancelamento dos benefícios concedidos, sem prejuízo de outras ações 
administrativas e legais. 

 
16. Posso vir a ser chamado (a) a apresentar Informações e documentos adicionais?  
 

Sim, no decorrer do processo de análise, informações e documentações adicionais 
poderão ser requisitadas.  

 
 
 



17. Que uso será feito das informações e documentos que forneci na inscrição no PAPFE 
2023?  

 

As informações e os documentos fornecidos no questionário do PAPFE têm a 
finalidade exclusiva de avaliação socioeconômica para o processo seletivo de 
auxílios da Universidade de São Paulo, sendo de acesso restrito e sigiloso.  

 
18. A partir de que mês será vigente os valores dos auxílios (R$800,00 e R$300,00)? 

 

Os valores serão pagos de acordo com os prazos divulgados no Cronograma do 
Edital PAPFE 2023 – ou seja, a partir de março / 2023. 
Os pagamentos referentes aos meses de janeiro (programado para o dia 01/02/23) 
e Fevereiro (programado para o dia 01/03/23) serão pagos nos valores de 
R$500,00. 

 

19. Os alunos regulares das moradias estudantis da USP para receber o auxílio 
financeiro parcial no valor de R$300,00 deverão abrir conta corrente? 

 

Sim. Deverão cadastrar conta corrente do Banco do Brasil (em nome do aluno) no 
sistema Júpiter. 

 
20. O Auxílio Livros não existirá mais a partir de 2023? 
 

Não. 
 
21. O Edital PAPFE 2023 é somente para veteranos? 
 

Não. O Edital PAPFE 2023 contempla alunos de graduação – Ingressantes 2023 e 
Veteranos. 

 
22. Qual será a data de pagamento do Auxílio, continuará no 1º dia útil do mês? 
 

Não. A partir de março / 2023 os pagamentos ocorrerão todo dia 20 do mês. 
 
23. Se houver alguma reprovação o aluno perde o auxílio? 
 

Leia com atenção o artigo 3º da Resolução nº 8360 de 22/12/2022. 
 
24. Se caso o aluno quiser trancar uma matéria o aluno perde o auxílio? 
 

 Leia com atenção o artigo 3º da Resolução nº 8360 de 22/12/2022. 
 
 
 



25. Se caso o aluno quiser trancar o curso o aluno perde o auxílio? 
 

 Não, porém não recebe o pagamento enquanto estiver com o curso trancado. 
 Leia com atenção o artigo 3º da Resolução nº 8360 de 22/12/2022. 

 
26. Caso não seja contemplado o que fazer? 
 

Conforme Cronograma do PAPFE, você poderá entrar com recurso no prazo de até 
05 dias após a divulgação de seu resultado, o prazo final é 17/04/2023. O recurso 
é via sistema no Portal de Serviços Computacionais da USP. A previsão de 
divulgação será em 10/05/2023. 

 
27. Como preencher o Quadro Familiar? 
 

a) Se você é independente financeiramente (tem alguma renda própria, formal ou 
informal), preencha todos os seus dados no quadro. Na coluna “contribui com a 
renda”, colocar SIM e na coluna “depende da renda” colocar SIM. 

b) Se você é dependente financeiramente de alguém (família), preencha seus dados 
e de todos que dependem da mesma renda que você. Na coluna “contribui com 
a renda”, colocar SIM e na coluna “depende da renda” colocar SIM. 

 
28. Ainda tenho dúvidas em relação ao PAPFE 2023. Como posso saná-las?  
 

Leia atentamente o Edital PAPFE 2023: https://prip.usp.br/apoio-estudantil/ 
Em caso de dúvidas envie e-mail informando o seu nome e nº USP para o Serviço   
Social do campus onde estuda. 

 
E-mails de contato dos Serviços Sociais dos campi USP:  
*Serviço Social Butantã e alunos da Escola de Enfermagem, Faculdade de  
Saúde Pública e Faculdade de Direito: ssocialsas.prip@usp.br 
*Serviço Social Bauru: christinehb@usp.br 
*Serviço Social EACH/SP: coseas-each@usp.br 
*Serviço Social Faculdade de Medicina/SP: med-apoia@fm.usp.br 
*Serviço Social Lorena: papfe.prip@usp.br 
*Serviço Social Piracicaba: social.lq@usp.br 
*Serviço Social Pirassununga: assistenciasocial-p@usp.br 
*Serviço Social Ribeirão Preto: svsocial.pc@usp.br 
*Serviço Social São Carlos: social.prefeitura@sc.usp.br  
 
Remanescendo dúvidas envie e-mail para o papfe.prip@usp.br 

 


