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Ofício: 54/00039/19 

Assunto: Projeto Bolsa Universidade 

 

Prezado Senhor, 

 

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação iniciou o ano alinhando-se às propostas e metas da 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e atendendo às atuais demandas, sem desaperceber-se do 

cuidado e respeito para com as instituições de ensino superior, parceiras no Projeto Bolsa Universidade. 

Estamos atentos às dúvidas e anseios daqueles que fazem parte desse Projeto, tanto dos responsáveis por sua 

gestão, no âmbito das instituições, quanto daqueles que se beneficiam como educadores universitários.  

 

O Fale Conosco do site, assim como telefonemas e e-mails têm sido indicativos importantes para que 

a FDE consiga dimensionar o grau de ansiedade tanto dos beneficiados desse projeto quanto da dos senhores, 

em face desse período de reorganização administrativa do Bolsa Universidade. E, sabedora de que tal 

panorama causa expectativa e desconforto, a equipe gerenciadora do Bolsa tem trabalhado para que, em breve, 

a normalidade seja restabelecida e a rotina – entendida e incorporada pelas partes envolvidas – retomada. 

 

Isso posto, cumpre à FDE informá-los que: 

• estão sendo aguardadas as instruções para assinatura do contrato que passará a vigorar a partir da data 

nele contida; 

• os meses em atraso serão pagos mediante processo indenizatório.  

 

No entanto, para uma tranquila e ágil tramitação da situação aqui mencionada, estará disponível o acesso 

ao sistema para processamento do Relatório Físico-Financeiro, dos meses antecedentes. 
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As informações deverão ser precisas, pois não haverá possibilidade de reparo posterior. Empregar urgência 

ao solicitado agilizará o processo indenizatório dos referidos meses e, na sequência, trará o estabelecimento 

efetivo das parcerias. 

 

 

Com apreço e estima de sempre, atenciosamente,   

 

 

 
Romero Portella Raposo Filho 

Diretor de Projetos Especiais 

 

 

Ilmo. Sr. Giacomo Pasetto Logatti 

ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE AGRIMENSURA DE ARARAQUARA 

Avenida Brasil, 782 – Centro – Araraquara/SP 

CEP: 14801-050 

 

	 	

 


