
CALENDÁRIO -EDITAL PUB 2019/2020  

 

 Período 

Lançamento do Programa Unificado de Bolsas de Estudos para 

Apoio e Formação de Estudantes de Graduação  
06/05/2019  

Período de inscrições online dos projetos, pelos docentes, no Sistema 

JUNO (https://uspdigital.usp.br/juno).  
06/05 a 27/05/2019  

Período de Inscrições para os estudantes NÃO INSCRITOS  no 

PAPFE/2019, via Sistema Júpiter  – Verificar orientações no site da 

SAS e Serviços Sociais dos campi USP do interior : www.usp.br/sas - 

Apoio Estudantil - Graduação – Orientações PUB. 

Alunos já inscritos no PAPFE/2019 : verificar status relativo a 

inscrição em “protocolo de inscrição” – caso o status seja diferente de 

“qualificado” ou “inscrito” Verificar orientações no site da SAS e 

Serviços Sociais dos campi USP do interior : www.usp.br/sas - Apoio 

Estudantil - Graduação – Orientações PUB durante o período de 

inscrição especificado ao lado 

 

20/05 a 29/06/2019  

Avaliação e homologação dos projetos que atendam aos requisitos do 

PUB.  
27/05 a 23/06/2019  

Divulgação dos projetos homologados no Sistema JUNO.  26/06/2019  

Prazo para apresentação de recursos 26/06 a 30/06/2019 

Divulgação dos projetos homologados no Sistema JUNO após 

recursos 
05/07/2019 

Inscrição online dos estudantes em até 2 projetos homologados. item 

– IV do presente Edital 
08/07 a 26/07/2019 

Divulgação da pontuação do perfil socioeconômico no Sistema JUNO 

(https://uspdigital.usp.br/juno).  
29/07/2019 

Seleção dos estudantes inscritos nos projetos pelos docentes.  29/07 a 31/08/2019  

Início da vigência do projeto e da bolsa.  01 de setembro de 2019  

Data máxima para indicação de bolsistas em projetos com vagas 

remanescentes, desde que atenda o item VI do presente Edital.  
30/11/2019  

Data máxima para substituição de bolsistas (item XIII do presente 

Edital).  
30/04/2020  

Período para inserção, pelo estudante, do Relatório Parcial de 

Atividades no Sistema JúpiterWeb 
01/02/ a 28/029/2020  

Período para inserção, pelo estudante, do Relatório Final de 

Atividades no Sistema JúpiterWeb.  
01/08/ a 31/08/2020 

Data máxima para avaliação, pelo orientador, do Relatório de 

Atividades e do desempenho do bolsista no Sistema Juno.  
31/08/2020  
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