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A Diretoria Adjunta SocioPedagógica (DSP) divulga o resultado preliminar do processo de inscrição do Programa de Auxílio
Permanência (PAP) - Edital SPO 033/2021 -  primeiro semestre de 2021. 

Procure pelo seu prontuário e depois veja em qual tabela ele se encontra para entender qual a sua situação:

TABELA 1 - se refere aos/as estudantes que realizaram o envio da documentação completa e tiveram a análise do pedido concluída. 

TABELA 2 - Situações de estudantes que realizaram o envio da documentação completa e tiveram a análise do pedido concluída com

indeferimento na modalidade Auxílio Moradia. Em razão de não atenderem aos requisitos para a concessão dessa modalidade de auxílio,

esse grupo de estudantes não estão habilitados a enviar pedidos de recursos.

TABELA 3 - Os/as estudantes nesse caso se encontram com a documentação incompleta e, portanto, apresentam pendências. Caso queiram,

devem enviar pedido de recurso no período das 16 horas do dia 21 de junho até às 23h59 do dia 24 de junho no SUAP > Menu
Atividades Estudantis > Serviço Social > Inscrição > Recurso contra o Resultado Preliminar, preencher o campo "Descrição e

Justificativa" e anexar obrigatoriamente a documentação pendente para que a reanálise seja realizada.

O tutorial para realizar o pedido de recurso está disponível no endereço https://cutt.ly/WnJJUG1 (Tutorial PAP, a partir da página 14)

TABELA 4 - Estudantes que não realizaram o envio da documentação obrigatória e deverão enviar pedido de recurso no período das 16

horas do dia 21 de junho até às 23h59 do dia 24 de junho no SUAP > Menu Atividades Estudantis > Serviço Social > Inscrição >
Recurso contra o Resultado Preliminar, preencher o campo "Descrição e Justificativa" e anexar obrigatoriamente a documentação
obrigatória para que a análise seja realizada.

O tutorial para realizar o pedido de recurso está disponível no endereço https://cutt.ly/WnJJUG1 (Tutorial PAP, a partir da página 14)

TABELA 5 - Casos de estudantes com documentação pendente para análise dos pedidos de auxílio moradia. Deverão enviar pedido de

recurso no período das 16 horas do dia 21 de junho até às 23h59 do dia 24 de junho no SUAP > Menu Atividades Estudantis > Serviço
Social > Inscrição > Recurso contra o Resultado Preliminar, preencher o campo "Descrição e Justificativa" e anexar obrigatoriamente
a documentação comprobatória que indique a regularização da matrícula. 

O tutorial para realizar o pedido de recurso está disponível no endereço https://cutt.ly/WnJJUG1 (Tutorial PAP, a partir da página 14).

TABELA 6 - Pedidos INDEFERIDOS devido a renda per capita superior ao exigido pelo PNAES (R$1.650,00).

TABELA 7 - Situações em que os/as estudantes estão com a matrícula irregular.  Esses/as estudantes deverão enviar pedido de recurso no

período das 16 horas do dia 21 de junho até às 23h59 do dia 24 de junho no SUAP > Menu Atividades Estudantis > Serviço Social >
Inscrição > Recurso contra o Resultado Preliminar, preencher o campo "Descrição e Justificativa" e anexar obrigatoriamente a
documentação comprobatória que indique a regularização da matrícula. 

O tutorial para realizar o pedido de recurso está disponível no endereço https://cutt.ly/WnJJUG1 (Tutorial PAP, a partir da página 14)

TABELA 8 - Constam os/as estudantes que já participam do Programa e/ou estão com a matrícula cancelada/trancada, razão pela qual

tiveram seus pedidos INDEFERIDOS e não estão habilitados a entrar com recurso.

TABELA 9 - Situações em que os/as estudantes manifestaram desistência na participação do Programa.

TABELA 10 - Consta a estudante que não é público-alvo do edital (matriculada apenas em curso de extensão).



TABELA 11 - O estudante não atende aos critérios para a concessão do auxílio alimentação/moradia.

TABELA 12 - Estudante que não atende os critérios para o auxílio creche, porém tem direito ao auxiílio alimentação e apoio didático-

pedagógico. Nesse caso o estudante deverá enviar pedido de recurso no período das 16 horas do dia 21 de junho até às 23h59 do dia 24 de
junho no SUAP > Menu Atividades Estudantis > Serviço Social > Inscrição > Recurso contra o Resultado Preliminar, preencher o

campo "Descrição e Justificativa" e indicar que quer receber os auxílios alimentação e apoio didático-pedagógico.  

O tutorial para realizar o pedido de recurso está disponível no endereço https://cutt.ly/WnJJUG1 (Tutorial PAP, a partir da página 14)

Destacamos que o deferimento dos auxílios NÃO INDICA que o/a estudante receberá os valores. SOMENTE após a
CLASSIFICAÇÃO FINAL o/a estudante será informado se está DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OU EM LISTA DE
ESPERA

Informamos que recebemos 657 pedidos de inscrições para este Edital SPO 033/2021, e o número de vagas disponíveis será de 300. Por
esse motivo, pedimos que os/as estudantes consultem a publicação do resultado final, prevista para 05/07, para verificar se estarão
classificados dentro do número de vagas ou em lista de espera.
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