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 Cadastro de Inscrição para Bolsa - 1º semestre de 2017. 

Não modificar este formulário. Entregar as três vias completas no PEPG-COS. Juntar a cada via à 
documentação solicitada no Edital na seguinte ordem: este cadastro, Pré-Projeto com resumo, Histórico 
escolar para alunos veteranos, para alunos novos 2º semestre de 2016, juntar comprovante de matricula 
e Currículo Lates (Preencher a inscrição em letra de forma). Colher assinatura do orientador (a) nas três 
vias do projeto.  

Nome: _________________________________________________________________________________________________ 

CPF:_________________________________RG:_________________________________Data nascimento:____/_____/______  

End.: __________________________________________________________________________________________________ 

Cidade:____________________________________________________________________  UF: _________________________ 

CEP: ____________________________________ Telefone:________________________Cel.:___________________________  

E- mail:  ________________________________________________________________________________________________ 

Nº do RA: _____________________ Nº da conta corrente do Banco do Brasil (se houver) ______________________________ 

Ingresso no COS/PUC-SP (ano/semestre):  ____________________________________________________________________ 

É aposentado (a)? sim  (  )  não (   )  É funcionário(a) da PUC-SP?  sim (  )  não (   ) tem Bolsa Dissidio coletivo?  sim (  )  não (   ) 

Nível:     Mestrado (   )                                                                                   Nível:     Doutorado  (   ) 

Foi  aprovado no exame de línguas?    Sim  (   )     Não (   )  - Orientador(a): _____________________ 

OBS:  Os alunos que ainda não tiveram aprovação no exame de língua estrangeira poderão se inscrever no Processo Seletivo. O 

direito a receber o benefício, no entanto, caso o Projeto de Pesquisa venha a ser contemplado, dependerá da comprovação 

documental a respeito da proficiência dentro do semestre supracitado. O aluno que sinalizar todas as modalidades de bolsa está 

sujeito a receber a cota que vier em primeiro lugar, o aluno que escolher apenas uma modalidade de bolsa não poderá receber 

diferente do pedido. Alunos aposentados não poderão concorrer a nenhuma modalidade de bolsas oferecidas abaixo.  

Assinale  abaixo a(s) modalidade(s)  de bolsa de seu interesse: 

Bolsa CAPES - I  (   ) Modalidade  - Integral   para alunos que não têm vinculo empregatício; 

Taxa CAPES II -  (   ) Modalidade  - Parcial  (cobre somente a mensalidade) para alunos que têm vinculo empregatício; 

Bolsa CNPq Integral  -  (   ) cobre a mensalidade do curso e fornece uma ajuda de custo (para alunos que não têm vinculo 

empregatício) ou para alunos que trabalham na área de sua pesquisa. Alunos de Universidades Federais ou Estaduais não 

podem concorrer a esta modalidade de bolsa.  

São Paulo, ____/____/______                                                    Assinatura do Aluno (a) _________________________________. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Preencher este protocolo. 
PROTOCOLO DO ALUNO: 
  
Nome completo do (a) aluno (a)______________________________________________________________________________ 
 
Data da entrega do Projeto: _____ /_____ /__________                    Visto da Secretária do COS___________________________ 


