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1.     Como o PAPFE funciona atualmente?



Atualmente há diversos auxílios que são solicitados 
separadamente, com diversos períodos de vigência 
dificultando a gestão dos auxílios e fazendo com que 
o/a discente necessitem aplicar para cada um deles 
separadamente. Temos auxílios para moradia, 
alimentação, livros e transporte.  No ano de 2022, 
14.105 alunos receberam 27.072 auxílios ou apoios do 
PAPFE. Eles estavam distribuídos da seguinte forma:



9747 alunos tem 2 auxílios ou apoios ativos
2637 alunos tem 1 auxílio ou apoio ativo
1583 alunos tem 3 auxílios ou apoios ativos
48 alunos tem 4 auxílios ou apoios ativos







2.     Quais são as principais mudanças?



Considerando que  70% dos alunos assistidos recebem dois 
auxílios, a proposta da PRIP é criar um auxílio unificado. 
O período de concessão será ampliado. Atualmente o aluno 
recebe o auxílio por 24 meses com possibilidade de 
renovação. Na nova proposta o auxílio será concedido pelo 
período previsto para a realização do curso. A extensão do 
prazo é possível através de recursos justificados. Além disso, 
todo aluno contemplado com Auxílio Permanência tem 
garantida a gratuidade nos restaurantes universitários.



3.     Por que precisamos mudar?



Precisamos mudar porque a universidade mudou. O objetivo 
da proposta e da PRIP é melhorar as formas de  inclusão e 
pertencimento dos/as estudantes. O aluno ao ingressar na 
universidade terá a tranquilidade sobre acesso e continuidade 
ao auxílio permanência.
Além disso, estamos diferenciando os  auxílios de bolsas. O 
aluno com auxílio pode ter bolsas voltadas para o 
aperfeiçoamento de sua formação acadêmica. 



4.     Como funcionará o PAPFE para os 
ingressantes?



Os/as ingressantes farão  a solicitação de apoio no momento 
da matrícula e em menos de 30 dias receberão o resultado, 
iniciando  imediatamente a concessão. Uma vez aprovados, e 
tendo a documentação verificada, essas/esses estudantes 
não precisarão solicitar a renovação do auxílio durante o 
período regular de sua graduação.



5.     Como as mudanças funcionarão para 
quem já está no sistema?



Aluno passará a receber a nova modalidade de auxílio permanência 
independente do auxílio que recebe atualmente. Por exemplo, a/o 
aluna/o que recebe apenas auxílio livro (R$150,00 por 10 meses) 
passará a receber R$800,00 e a gratuidade nos restaurantes 
universitários. Estamos ampliando os valores e procuraremos ampliar a 
cobertura.
Para quem já está no sistema, haverá a atualização do valor (800 reais 
para quem não tem apoio moradia e 300 reais para quem tem moradia 
universitária). É necessário que o/a aluno solicite a renovação do 
PAPFE no prazo previsto. 
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