
Programa Extraorçamentário de 
Promoção da Diversidade Estudantil



O programa1 Auxílio financeiro para 
estudantes de graduação

Conteúdo da apresentação

Objetivo2 Segurança e estabilidade para 
estudantes dedicarem-se aos 
estudos

Ações de apoio3 Estudantes beneficiadas/os 
por bolsas/auxílios da USP

Público alvo4 Estudantes em 
vulnerabilidade 
socioeconômica 

Parceria5 USP e a sociedade civil

Apoio e Governança6 FUSP e Pró-Reitorias



USP Diversa

Inclusão de 
estudantes 
vulneráveis

1



Inclusão na USP





socioeconômica, racial, 
deficiência, gênero, étnica, 
orientação sexual e outras.

Vulnerabilidade



Objetivos

Suplementar a 
política de 

permanência 
estudantil

Apoiar as 
iniciativas de 

inclusão

Reduzir a evasão 
estudantil

Promover o 
desenvolvimento 

acadêmico



Intensificar ações para o 
desenvolvimento 

acadêmico

Desenvolvimento

Preparar a/o estudante 
para ingressar no 

mercado de trabalho

Capacitação



Analisar os resultados 
correlacionando dados acadêmicos 

e socioeconômicos entre 
estudantes participantes do 

programa e demais estudantes

Avaliação de resultados



• 2.693 vagas em 
moradias nos 
campi

• 10.059 auxílios 
moradia (R$ 500 
ao mês)

Moradia 
Estudantil

• 11.714 
beneficiárias/os

• Refeições 
gratuitas nos 
restaurantes 
universitários

Auxílio 
Alimentação

• 700 
beneficiárias/os

• R$ 1.500 por ano

Auxílio 
Livros

Principais ações USP de apoio 

Todas/os 9.856 estudantes 
consideradas/os como grupo prioritário
foram contemplados com algum auxílio

A Política de Permanência inclui ainda 
bolsas e programas como subsídio 
à alimentação, esporte, saúde, etc.



• Sistema eletrônico
• Interface com o sistema 

de matrícula

SAS-e da 
PRIP

• Coleta de dados 
socioeconômicos da/o 
estudante e de sua família

• Comprovação por 
documentação específica

Cadastro
• Moradia
• Educação
• Educação da família
• Bens e renda média 

da família
• Questões particulares, 

como problemas de 
saúde, entre outros

Análise dos 
dados

Avaliação Socioeconômica



autodeclaradas/os 
preta/o, parda/o 
ou indígena (PPI)

pertencentes à 
comunidade

LGBTQIA+

de outros 
segmentos 
minoritários

deficientes físicos

exiladas/os

com filhas/os 
entre zero e três 

anos

Público alvo

estudantes de graduação, 
ingressantes e veteranas/os,  

vindas/os de escolas públicas e 
em situação de vulnerabilidade 

econômica e social



Estudantes em vulnerabilidade

Fonte: FUVEST e Pró-Reitoria de Graduação
Ano de referência: 2021



Estudantes por raça 

Fonte: Anuário USP 2021



PF

PJ

• doações espontâneas, 
com reconhecimento 
na página do 
programa

• doações espontâneas, 
com reconhecimento na 
página do programa e

• incentivo fiscal *

Ampliação da parceria:
programas de mentoria, trainee, 

workshops, estágios, etc. 

Parcerias



Selo empresa parceira 



Selo empresa parceira 



Cooperação 
com a USP

Convênio 
com os 

parceiros

Execução 
financeira

Relatórios 
gerenciais

Transparência

AÇÕES 
DA FUSP



•Divulgação junto aos 
potenciais parceiros
•Gestão Adm. do 
programa

DePar - USP

•Edital de seleção 
•Avaliação 
socioeconômica
•Validação dos 
documentos
•Listagem dos alunos 
aptos 

PRIP - USP

•Divulgação do 
programa
•Monitoramento 
acadêmico dos 
bolsistas

PRG - USP

•Relacionamento 
com os parceiros
•Pagamento das 
bolsas
•Gestão financeira

FUSP

DePar – Escritório de Desenvolvimento de Parcerias
PRG – Pró-Reitoria de Graduação
PRIP –Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento

Concessão da bolsa

COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA USP Diversa



Governança do Programa

COMPOSIÇÃO

 Pró-reitora de Inclusão e 
Pertencimento 
 03 - Membros indicados pelos 
parceiros 
 03 - Membros reconhecidos 
pelos estudos ou ações em áreas de inclusão 
ou grupos minoritários

Comitê Consultivo

ATRIBUIÇÕES

 Indicar novos parceiros
 Analisar os dados do 

programa
 Acompanhar as tendências/ 

necessidades
 Recomendar novas ações ao 

Comitê Gestor do Programa



Governança do Programa

Atribuições:

 Harmonizar as ações do USP Diversa 
com outras ações de acolhimento da 
Universidade; 

 Compatibilizar os valores captados junto 
aos parceiros à bolsas de estudos: 
concessão, suspensão ou rescisão;

 Criar ações de integração entre as 
parceiras, a Universidade e estudantes 
assistidos pelo programa, para troca de 
experiências e aprendizado.

Comitê Gestor 

docente docente docente discente

Comissão
de avaliação

O Comitê Gestor é coordenado pela Pró-reitora 

de Inclusão e Pertencimento



Comissão de Avaliação 

Dados do Programa

Acompanhamento 
estatístico: 

organização dos dados e 
elaboração de estudos sobre 

desempenho, evasão, etc.

Bolsistas

Acompanhamento 
acadêmico: 

Frequência, mentorias, 
pertencimento, ingresso no 

mercado de trabalho e 
planejamento da carreira



Credits: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik

Obrigada!

Pro-reitoria de Inclusão e 
Pertencimento

prip.usp.br

uspdiversa.usp.br

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

