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MORADIA ESTUDANTIL Pós Graduação 2017
Edital de Inscrição e Seleção para a Vila Estudantil Pós Graduação
01 . A Vila Estudantil tem como finalidade principal oferecer alojamento aos alunos de ambos os
sexos, regularmente matriculados nos cursos de pós-graduação do Campus "Luiz de Queiroz".
02. A seleção dos moradores da VILA é realizada pelos membros da CAVE - Comissão de Apoio à
Vila Estudantil. A seleção é anual, eliminatória, baseados em critérios socioeconômicos e
acadêmicos. A lista de suplência terá validade de 90 dias a partir da divulgação do resultado final,
após este período surgindo novas vagas será realizada inscrição e nova seleção socioeconômica
para o segundo semestre do ano letivo vigente . .
03. Número de vagas disponíveis: 16 vagas, sendo 04 casas com 04 vagas.
04. Inscrições: de 30/01 a 17102/17 na Seção Técnica de Promoção Social e Moradia Estudantil DVATCOM - das 13:30 às 17:00 horas.
05. Requisitos para a inscrição:
5.1. ser aluno regularmente matriculado nos cursos de pós-graduação(mestrado ou
doutorado) do Campus "Luiz de Queiroz";
5.2. não ter residido na Vila Estudantil, por um período superior a 04semestres para
os
cursos de mestrado e/ou doutorado. Os alunos que fizerem uso contínuo da moradia
(Vila PG) do
mestrado ao doutorado poderão permanecer por no máximo 06 semestres.
5.3 .não estar em situação irregular e/ou não ter cometido irregularidades em relação ao
Estatuto, Regimento da Moradia e às determinações da CAVE e da Comissão Interna da Vila
em 2015/2016.
06. Documentação exigida para a seleção:
6.1. formulário acadêm ico, socioeconômico e resumo orçamentário retirados na Seção
Técnica
de ' Promoção
Social
e
Moradia
Estudantil
ou
pelo
site: http://www.pusplq.usp.brl?page_id=2094
6.2. comprovantes de receita e despesa da situação socioeconômica do(a) aluno(a) e da
família;
6.3.histórico ou resumo escolar em que esteja inclurdo o aproveitamento obtido no último
semestre e número de disciplinas em que está matriculado para alunos do 2°.Semestre
em diante.
07. Período das entrevistas com a Assistente Social: 21 a 23 de fevereiro e 08 e 09 de março de
2017.
08. Data da divulgação da lista de selecionados: até 17 de março de 2017.
09. Período para recursos: até 05 (cinco) dias úteis após a data de divulgação da I}sta de
selecionados.
Piracicaba, 14 de dezembro de 2016 .
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