
 

Comunicado 021/2017 - DSP/SPO – PAP 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO DO SUAP para finalizar o recadastramento do Programa de 

Auxílio Permanência PAP - 2º semestre de 2017- Edital SPO, 041 de 13/06/17 

 

ATENÇÃO!!! 
Informamos a TODOS alunos que realizaram a entrega dos documentos referente ao recadastramento PAP nos dias 26 à 29 de 

junho, bem como os alunos que realizarão a entrega dos documentos nos dias 08 e 09 de agosto (conforme Comunicado 20/17) que: 

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DO SUAP* PARA FINALIZAR O RECADASTRAMENTO NO PAP.  
*Fiquem atentos, pois existem dois questionários no SUAP que precisam ser preenchidos: 

1- Caracterização socioeconômica – é obrigatório preencher, pois só assim vocês conseguem acesso no questionário do 

PAP;  

2- O questionário do PAP, basta clicar numa aba verde que fica na parte superior do lado esquerdo da tela: Inscreva-se 

em Programa Social, em seguida clique na aba Programa e escolha Edital de Recadastramento do Programa de Auxílio 

Permanência - Edital SPO 041 de 13 de junho de 2017. 

 

Caso você já tenha respondido, acesse o SUAP e confirme se os dois questionários foram preenchidos. 

Caso você ainda for preencher, confirme o preenchimento dos dois questionários indicados. 

 

ATENÇÃO A FORMA DE ACESSAR O SUAP: 

Alunos dos cursos superiores: coloque SP+prontuário e utilize sua senha, que já deve ter sido cadastrada. 

Alunos dos cursos técnicos integrados e modulares: o acesso ao SUAP deve ser feito com a mesma senha do Aurora. Coloque 

SP+prontuário e, em seguida, coloque a senha que você usa no Aurora. Caso você ainda não tenha a senha do Aurora, você precisa fazer 

o primeiro acesso no Aurora e cadastrar a senha. 

 

O prazo máximo para o preenchimento do SUAP será até dia 14/08/17, após esta data o sistema ficará indisponível e a falta 

do preenchimento OBRIGATÓRIO,acarretará o indeferimento do recadastramento no PAP. 
São Paulo, 03 de agosto de 2017 

               Diretoria Sociopedagógica 


