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PROGRAMA DE AUXÍLIO PARA ESTUDANTES (PAPE) 
RESULTADO MENSAL  

MARÇO/2017 
 
 

 
Conforme o edital vigente, aos estudantes que tiverem seus pedidos deferidos no 
PAPE, indica-se a abertura de conta corrente individual no Banco do Brasil. A conta 
deve ser em nome do(a) estudante e não pode ser conjunta ou poupança. Os (as) 
estudantes que ainda não apresentaram seus dados bancários ao NAE deverão fazê-
lo até o dia 23 de março às 12h, caso contrário não terão seus auxílios 
disponibilizados em abril. Para quem precisar de Carta para Abertura de conta, pode 
retirá-la no NAE no horário de atendimento do setor (das 9h às 18h30). 
 
Recursos mediante resultados publicados deverão ser interpostos em até 05 (cinco) 
dia úteis após a publicação do resultado, respeitando o horário de atendimento do 
NAE, por meio de formulário próprio disponível nos NAEs ou através do link: 
http://www.unifesp.br/reitoria/prae/editais/editais/auxilio-permanencia/anexos 
 
A apreciação das solicitações de recursos será realizada em primeira instância pela 
Comissão de Avaliação e Estudo do PAPE e PBP no prazo de até 60 dias. 
 
Em breve os(as) estudantes que tiveram seus pedidos deferidos serão 
convocados(as) por e-mail para a Oficina de Acolhimento de Novos Beneficiários, 
onde serão esclarecidas todas as dúvidas e fornecidas todas as informações 
necessárias para ativação do benefício. 
 
Os(as) estudantes que não constam nesta lista devem atentar para os prazos de 
análise e de ativação no PAPE. A Comissão de Avaliação e Estudo do PAPE-PBP se 
reúne mensalmente durante todo o ano, e prevê a conclusão da análise e divulgação 
dos resultados entre 30 e 60 dias. Sendo assim, aguarde contato do serviço social 
para agendamento de entrevista e/ou entrega de documentos caso seja identificada 
necessidade, caso contrário, aguarde publicação mensal do mês seguinte. 
 
 
 
 
 
 
 

Núcleo de Apoio ao Estudante 
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MATRÍCULA RESULTADO OBSERVAÇÕES

84.668 DESATIVADO

84.798 DEFERIDO - PERFIL III

94.335 ALTERADO PARA PERFIL I 

102.909 ALTERADO PARA PERFIL III Desativado bolsa PBP, Apresentar dados bancários 

112.279 DEFERIDO - PERFIL V

113.295 DEFERIDO - PERFIL II Apresentar dados bancários 

113.339 DEFERIDO - PERFIL I

113.520 DEFERIDO - PERFIL III

114.484 DEFERIDO - PERFIL I

120.928 DEFERIDO - PERFIL II Apresentar dados bancários 

121.311 DEFERIDO - PERFIL II Apresentar dados bancários 

121.409 DEFERIDO - PERFIL III Apresentar dados bancários 

121.442 EM ANÁLISE Comparecer à entrevista agendada

121.460 DEFERIDO - PERFIL III

121.674 DEFERIDO - PERFIL II Apresentar dados bancários 

121.678 DEFERIDO - PERFIL II Apresentar dados bancários 

121.686 EM ANÁLISE Apresentar documentação pendente/complementar

121.868 DEFERIDO - PERFIL III

122.107 EM ANÁLISE Comparecer à entrevista agendada


