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EDITAL 01/2023 - PROGRAMA DE AÇÕES AFIRMATIVAS DA GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO 

 

 

Dispõe sobre o Programa de Ações Afirmativas da 

Graduação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo para o 

ano de 2023. 

 

1. FINALIDADE 

 

O Programa de Ações Afirmativas da Graduação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAU) 

constitui-se como uma ação da Unidade destinada a viabilizar a permanência de estudantes do 

curso de Arquitetura e Urbanismo que se encontrem em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica e contempla a seguinte modalidade: Auxílio de Apoio ao Estudo. 

 

 

2. PÚBLICO ALVO 

 

Os auxílios deste programa destinam-se exclusivamente aos estudantes do primeiro ano do curso 

de Arquitetura e Urbanismo do IAU, que se encontrem em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, conforme classificação obtida junto ao Serviço Social do campus USP de São 

Carlos. 

 

A escolha do público-alvo se justifica na medida em que os estudantes do primeiro ano apresentam 

maior dificuldade em concorrer a outras modalidades de bolsa (pesquisa, monitoria, etc.). 

 

 

3. AUXÍLIO DE APOIO AO ESTUDO 

 

Para o programa em 2023 está previsto um total de 12 Auxílios de Apoio ao Estudo. 

 

O período de vigência desses auxílios será de 5 de junho de 2023 a 23 de dezembro de 2023. 

 

Os auxílios serão pagos em seis parcelas, sendo a primeira paga no mês de junho de 2023, no valor 

de R$ 400,00 (quatrocentos reais), e as cinco parcelas remanescentes, serão pagas nos meses de 

agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023, no valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais). 

 

 

4. PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

Para concorrer ao Auxílio de Apoio ao Estudo o estudante deverá atender aos seguintes pré-

requisitos: 

 

 Ser estudante do primeiro ano do curso de Arquitetura e Urbanismo do IAU; 
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 Estar regularmente matriculado em todas as disciplinas do 1º período do curso de Arquitetura 

e Urbanismo do IAU, no 1º semestre de 2023; 

 Ter participado do Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil (PAPFE) 2023. 

 

 

5. INSCRIÇÃO DO ESTUDANTE 

 

Para se inscrever no Programa de Ações Afirmativas da Graduação do IAU, o estudante deverá 

enviar por e-mail, ao Serviço de Graduação do IAU (iau.graduacao@sc.usp.br), os seguintes 

documentos: 

 

 Ficha de inscrição (Anexo 1) preenchida; 

 Histórico escolar digitalizado. 

 

 

6. SELEÇÃO 

 

O processo de seleção dos estudantes inscritos será de responsabilidade da Comissão de 

Graduação do IAU (CG-IAU) e deverá ser realizado com base no atendimento dos pré-requisitos 

estabelecidos no presente Edital e na avaliação socioeconômica realizada pelo Serviço Social do 

campus USP de São Carlos, dos estudantes que participaram do PAPFE 2023. 

 

Na avaliação socioeconômica realizada pelo Serviço Social são utilizados critérios unificados pré-

estabelecidos por Assistentes Sociais de todos os campi da USP e aprovados pela Comissão Gestora 

do PAPFE da USP, que classificam o perfil de necessidade dos estudantes, conforme segue: 

 

 Perfil 1 (P-1): o estudante com grande necessidade de apoio para assegurar condições de 

permanência na Universidade; 

 Perfil 2 (P-2): o estudante com necessidade média de apoio para subsistência; 

 Perfil 3 (P-3): o estudante com pequeno grau de necessidade de apoio para subsistência. 

 

Para as Ações Afirmativas do IAU, serão considerados habilitados para receberem o benefício 

apenas os estudantes que atenderem os pré-requisitos estabelecidos no presente Edital e que forem 

classificados como Perfil 1 (P-1) e Perfil 2 (P-2) do PAPFE. 

 

 

7. CLASSIFICAÇÃO 

 

Os estudantes habilitados serão classificados em ordem decrescente, considerando a avaliação 

socioeconômica realizada pelo Serviço Social do campus USP de São Carlos, do mais ao menos 

vulnerável. 

 

 

mailto:iau.graduacao@sc.usp.br
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8. OBRIGAÇÕES 

 

Caberá ao estudante: 

 

 Estar regulamente matriculado em todas as disciplinas do 1º ano do curso de Arquitetura e 

Urbanismo do IAU, no 1º e 2º semestre de 2023, respectivamente; 

 Informar de imediato ao Serviço de Graduação do IAU qualquer fato que interrompa, 

suspenda ou cancele sua matrícula na Unidade à qual está vinculado; 

 

 

9. PAGAMENTO  

 

O pagamento do auxílio de apoio ao estudo não configura, em nenhuma hipótese, a existência de 

vínculo empregatício entre o beneficiário e quaisquer Unidades da USP e nem contrapartida do 

beneficiário. 

 

A Folha de Pagamento será gerada no Sistema Corporativo JUNO entre o primeiro e o quinto dia 

útil, para que o pagamento seja efetuado até o dia 15 (quinze) de cada mês, por meio de depósito 

em conta corrente do Banco do Brasil, em nome do próprio beneficiário, informado no momento 

de emissão do Termo de Compromisso. 

 

 

10. TERMO DE COMPROMISSO 

 

Após a homologação da concessão do auxílio, o estudante deverá assinar um Termo de 

Compromisso e uma cópia digitalizada desse documento será enviada para o e-mail institucional 

do estudante. 

 

 

11. DESLIGAMENTO DO PROGRAMA  

 

O pagamento do auxílio poderá ser suspenso ou cancelado a qualquer momento pelas seguintes 

situações: melhoria na condição socioeconômica apresentada por ocasião da concessão, 

abandono temporário ou definitivo no curso, trancamento de matrícula ou transferência de 

campus, suspensão de atividades escolares e a pedido do estudante. 

 

O auxílio liberado poderá ser destinado a outro estudante, desde que seu nome esteja na lista de 

espera, e será beneficiário apenas o tempo para completar a vigência do auxílio. 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

 A inscrição dos estudantes implica em plena concordância com os termos do presente Edital. 

 O auxílio de Apoio ao Estudo é um rendimento isento para fins de declaração de Imposto de 

Renda, por se tratar de um auxílio com o objetivo único de estudo. 
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 Esse Auxílio não oferecerá ao estudante direito à recesso remunerado. 

 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, 

por motivo de interesse da Unidade ou de exigência legal, sem que isso implique direito a 

indenizações e/ou a reclamações de qualquer natureza. 

 Casos omissos ou excepcionais neste Edital serão examinados pela Comissão de Graduação.  

  

 

15. CRONOGRAMA  

 

ATIVIDADE PERÍODO 

Lançamento do Programa 15/05/2023 

Inscrições on-line dos alunos, por meio do envio da Ficha de Inscrição e do Resumo 

Escolar para o e-mail do Serviço de Graduação do IAU. 
15/05 a 26/05/2023 

Obtenção da classificação socioeconômica junto ao Serviço Social do campus USP 

de São Carlos 
30/05/2023 

Seleção dos alunos pela CG-IAU 01 e 02/06/2023 

Divulgação dos alunos contemplados com o auxílio, bem como da lista de espera, 

por meio do e-mail institucional dos interessados. 
05/06/2023 

Início da Vigência do auxílio de apoio ao estudo 05/06/2023 

 

 

 

São Carlos, 7 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

Profa. Aline Coelho Sanches 

Presidente da Comissão de Graduação 

IAU – USP São Carlos 


