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     PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SAO PAULO 
FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS 
EM SERVICO SOCIAL 

 
EDITAL DE BOLSAS DE ESTUDOS 

 
Estarão abertas no período de 13 a 15 de dezembro de 2017 as 
inscrições para pedidos de bolsas de estudos para inicio no primeiro 
semestre de 2018, a serem concedidas nos termos da  Instrução 
Normativa n. 01/2011 de 22/06/11, disponível em 
http://www.pucsp.br/sites/default/files/img/posgraduacao/instruc
ao_normativa_pepgg_para_concessao_bolsas.pdf 
 
Do local e horário de inscrições  

Expediente do Programa de Estudos Pós-graduados em Serviço Social 
Edifício Reitor Bandeira de Melo 
Rua Ministro de Godói, 969 – 4o andar – Sala 4E11 
Horário: Das 10 às 13 h e das 15 às 17 h 
 
Dos procedimentos 

As/os interessadas/os deverão preencher, assinar e apresentar ao 
Expediente do PEPG Serviço Social, formulário de requerimento, 
disponível no link abaixo,  fazendo constar as seguintes informações: 
identificação, curso (Mestrado ou Doutorado), tipo de bolsa 
pretendida (parcial ou integral), carga horária a ser dedicada aos 
estudos, título do projeto de pesquisa, local de trabalho,  declaração do 
empregador relativa à carga horária semanal de trabalho da/o 
candidato, auto declaração da condição étnico-racial, sendo estas duas 
ultimas na forma de anexos ao requerimento. 
http://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-
doutorado/servicosocial#formularios-e-documentos, 
 
Das/os candidatas/os às bolsas 

Poderão candidatar-se às bolsas as/os alunas/os devidamente 
matriculados, nas seguintes condições, aqui arroladas em ordem de 
prioridade: 
 

 Cotistas: candidatas/os que apresentem auto declaração de sua 
condição étnico-racial de preto, pardo ou indígena, nos termos 
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da Resolução n. 12 de 06/06/17, do CONSUN, que não tenham 
débitos pendentes junto à FUNDASP. 

 Ingressantes: candidatas/os aprovados no processo seletivo 
para ingresso no 1o semestre de 2018, que não tenham débitos 
pendentes junto à FUNDASP. 

 Alunos regulares sem bolsa, ou seja, que já estejam cursando 
e que não foram contemplados com bolsa nos semestres 
anteriores e que pretendem reapresentar seus pedidos, desde 
que não tenham débitos pendentes junto à FUNDASP.  

 
Da cota étnico-racial 

Conforme a Deliberação n. 12 de 06/06/17 do CONSUN, do total de 
bolsas disponíveis, 30% serão destinadas aos cotistas, observada a 
classificação dos mesmos no próprio segmento.  
 
Dos critérios para a concessão de bolsas 

As bolsas serão concedidas observando-se, rigorosamente, a 
classificação no processo seletivo conforme lista a ser publicada 
mediante afixação no mural do Expediente do PEPG Serviço Social, a 
par dos critérios estabelecidos pelas agências CAPES e CNPQ e 
pelo PEPG Serviço Social. 
 
Da duração das bolsas 

As bolsas de Mestrado terão a duração de 24 meses e as bolsas de 
Doutorado terão a duração de 48 meses, conforme normas das 
agências concedentes. A concessão poderá ser suspensa ou 
cancelada a qualquer momento, em caso de inobservância das normas 
pertinentes.  
 
Da Comissão de Bolsas 

Os pedidos serão analisados por uma Comissão de Bolsas, constituída 
por duas/dois docentes, dentre as/os quais a Vice Coordenadora do 
PEPG Serviço Social, que coordenará os trabalhos, e duas/dois 
representantes das/os pós-graduandas/os. A Comissão de Bolsas 
apresentará a classificação dos pedidos à Coordenação do PEPG que 
publicará a lista de contemplados e não contemplados e encaminhará 
as autorizações de concessões mediante formulários específicos a 
Secretaria de Convênios e Bolsas para as providencias pertinentes. 
 

São Paulo, 4 de dezembro de 2017. 
Coordenação do Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço 

Social 


