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PROGRAMA UNIFICADO DE BOLSAS DE ESTUDOS/PUB 
Inscrições abertas PAPFE 2019 de 20/05 a 29/06/19 

Inscrição nos Projetos de 08 a 26/07/2019 
 

ALUNOS JÁ INSCRITOS E QUALIFICADOS NO PAPFE 2019, precisará se 
inscrever em até 02 projetos no período de 08 a 26/07/2019 através do Júpiter 
web, item de menu: Programa de Bolsas e Apoios – Programa Unificado de Bolsas-
PUB. Não é necessário fazer inscrição complementar no PAPFE pois a inscrição no 
PUB será automática. Atenção: não esquecer de fazer a escolha dos projetos! 
 

ALUNOS INSCRITOS NO PAPFE 2019 MAS COM STATUS DIFERENTE DE 
QUALIFICADO: Quem não anexou documentos ou está com STATUS diferente de 
qualificado é necessário anexar todos os documentos solicitados até o dia 29/06/2019. 
A documentação comprobatória necessária é anexada no próprio sistema júpiter, no ato 
de inscrição no PAPFE 2019, lista disponível na página: https://sites.usp.br/sas/wp-
ontent/uploads/sites/265/2018/12/documentosNecessarios.pdf  

Atenção: Após inscrição no PAPFE, o aluno precisará se inscrever em até 02 
projetos no período de 08 a 26/07/2019 através do Júpiter web, item de menu: 
Programa de Bolsas e Apoios – Programa Unificado de Bolsas-PUB.  

 
ALUNOS NÃO INSCRITOS NO PAPFE 2019, devem realizar sua inscrição no 

PAPFE 2019 onde é necessário preencher o questionário ATÉ O DIA 29/06/2019 
conforme abaixo descrito e escolher até 02 projetos no período de 08 a 26/07/2019 
     Atenção: Após inscrição no PAPFE, o aluno precisará se inscrever em até 02 
projetos no período de 08 a 26/07/2019 através do Júpiter web, item de menu: 
Programa de Bolsas e Apoios – Programa Unificado de Bolsas-PUB. (são 02 etapas 
obrigatórias, inscrição no PAPFE e escolha de projetos, distintos e complementares). 
 

ORIENTAÇÕES: 
 

COMO SE INSCREVER NO PAPFE: 
Acessar o sistema coorporativo Júpiter web (no item de menu: Programa de bolsas - 
PAPFE/SAS- Inscrição em bolsas e apoios), escolher o PAPFE, preencher todo o 
questionário e enviá-lo de 20/05 a 29/06/19. 
Atenção: a inscrição só estará concluída quando aparecer a mensagem: “inscrição 
concluída com sucesso”. O protocolo de inscrição deverá ser impresso. 
A documentação comprobatória necessária é anexada no próprio sistema júpiter, no ato 
de inscrição no PAPFE 2019, lista disponível na página:https://sites.usp.br/sas/wp-
ontent/uploads/sites/265/2018/12/documentosNecessarios.pdf 
 

COMO FAZER A ESCOLHA DE PROJETOS: 
Acessar, o sistema corporativo Júpiter web, item de menu: Programa de Bolsas e 
Apoios – Programa Unificado de Bolsas-PUB, escolher e se inscrever em até 02 
projetos no período de 08 a 26/07/2019. 

Em caso de dúvidas, contatar o Serviço Social através do e-mail: social.lq@usp.br  
Maiores Informações pag.: http://www.pusplq.usp.br/?page_id=140 

Edital PUB 2019/2020: http://www.prg.usp.br/wp-content/uploads/EDITAL-PUB-2019-2020-2.pdf 
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