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São Paulo, 17 de maio de 2018. 

COMUNICADO 002/2018 – COMITÊ PAPS 

 

À Comunidade Acadêmica 

 

Com o objetivo de auxiliar à implementação dos Projetos Acadêmicos de Prestação de 

Serviços (PAPS), regulados pela Resolução 138, o Comitê Intersetorial de Avaliação e 

Acompanhamento dos PAPS sintetiza as instruções aos pesquisadores a participar desta 

iniciativa institucional pioneira na Universidade: 

 

1. Solicitar um perfil “Comitê PAPS” na plataforma eletrônica do SEI da Unifesp, disponível 

em sei.unifesp.br. Nesse ambiente estão todas as orientações para a apresentação de 

PAPS.  O login e senha utilizados são os da intranet e a solicitação de acesso a esse perfil 

deve ser realizada ao Sr. Claudio Lemos (Pró-Reitoria de Administração/Prédio da 

Reitoria) no e-mail sei@unifesp.br. Eventuais dúvidas sobre o sistema SEI na Unifesp 

podem ser consultadas em http://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/; 

2. O (a) proponente da Unifesp (técnico ou docente) interessado em submeter um projeto 

de serviço técnico especializado, denominado Projeto Acadêmico de Prestação de 

Serviços (PAPS), deve demonstrar o caráter acadêmico pelo envolvimento de alunos, 

atividades de pesquisa e não somente o serviço isoladamente (vide modelo padronizado 

no SEI, acessando os “Textos Padrão”), conforme Resolução 138. Este caráter acadêmico 

deve ser demonstrado especificamente no subitem IV “contextualização e justificativa 

institucional” do modelo padronizado.  Este caráter acadêmico deve ser explicitado com 

a citação de número de projeto em órgãos de fomento, aprovação no CEP, linha de 

pesquisa ou grupo de pesquisa cadastrado do CNPq, número de orientações estrito 

sensu ou vínculos com atividades de extensão (lato sensu, programas e projetos, arte e 

cultura, e direitos humanos). 
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3. Uma vez logado no sistema SEI dentro do perfil “Comitê PAPS”, o proponente terá 

acesso aos documentos que orientarão a submissão do projeto. Sugere-se acessar na 

aba da esquerda o conteúdo dos “textos padrão”. Lá conterá o modelo de PAPS, 

conforme definido pela Resolução 138 aprovada pelo Conselho Universitário. 

4. Um elemento constante no projeto acadêmico é apontar o ressarcimento institucional 

por meio da infraestrutura requerida (equipamentos, instalações e elementos físicos) 

na Unifesp para a prestação dos serviços técnicos especializados. Para isso, deve-se 

listar no PAPS todos os equipamentos que serão utilizados na prestação de serviço. 

5. Assim, conforme o Comunicado 001/2017 – COMITÊ PAPS, é necessário que o (a) 

proponente da Unifesp solicite ao setor de convênios do respectivo Campus a 

atualização do cadastro dos equipamentos.  

6. Em seguida, o link de acesso ao “sistema de ressarcimento da Unifesp” será 

disponibilizado pelo setor de convênios do campus para efetuar a simulação do 

ressarcimento da Unifesp a partir da identificação de cada equipamento cadastrado.  

7. Tal sistema/software é denominado “Ressarcimento – uso dos espaços didáticos”. Vale 

destacar que aqui devem ser apontados os insumos que só podem ser adquiridos pela 

Unifesp.  

8. Eventuais materiais de consumo que serão variáveis conforme a demanda externa de 

serviços poderá ser adquirida por meio da FapUnifesp mediante previsão no Plano de 

Trabalho anexo ao Contrato Unifesp - FapUnifesp. Estes instrumentos serão 

desenvolvidos na etapa após a aprovação do PAPS no Conselho de Extensão e Cultura - 

COEC. 

9. Tendo sido preenchida a proposta de PAPS e a apresentação do Anexo com a simulação 

do ressarcimento institucional (arquivo PDF gerado pelo sistema), o (a) proponente   

poderá dar entrada diretamente no SEI, seguindo o fluxo de tramitação do PAPS nas 

instâncias da Unifesp.  

10. Eventuais esclarecimentos adicionais podem ser enviados diretamente para os 

membros do Comitê Intersetorial PAPs no e-mail comitepaps@unifesp.br 

 


