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 EDITAL PARA BOLSA-PESQUISA INTEGRAL NÍVEL MESTRADO  2º semestre 2018   
O Coordenador do Programa de Estudos-Pós-Graduados em Fonoaudiologia da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, no uso de suas atribuições na forma que dispõe o 
regulamento do programa, faz saber a todos quanto virem o presente EDITAL, ou dele 
tiverem conhecimento que: 
 

ENCONTRAM-SE ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE ALUNOS 
INTERESSADOS NA BOLSA-PESQUISA INTEGRAL NÍVEL MESTRADO 
(TROCA DE MODALIDADE) PARA O PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGIA PARA 
O 2º SEMESTRE DE 2018, NO PERÍODO DE 10 A 25 DE JULHO DE 2018 ÀS 
16H00, OBSERVANDO-SE O SEGUINTE PROCEDIMENTO: 

 
I. PRÉ-REQUISITOS 

 Estar matriculado na condição de aluno Regular; 
 Não ter débitos financeiros com a Universidade; 
 Alunos de Mestrado com duas ou mais notas 7,0 (sete) de média, obtidas 

ao longo de todo curso, não poderão concorrer à bolsa; 
 Alunos de Mestrado com uma reprovação em alguma das disciplinas do 

curso não poderão concorrer à bolsa  
 

II. REQUISITOS EXIGIDOS PELA CAPES E/OU CNPq 
 

a) Dedicar-se ao curso integralmente; 
b) Não ser funcionário/servidor (docente, pesquisador ou técnico) da Instituição 
onde realiza o curso; 
c) Não ter sido beneficiado com qualquer outro auxílio no Programa de Mestrado; 
d) Não acumular bolsa de Demanda Social com bolsa de outro programa da 



CAPES, ou de outra agência de fomento e de organismos nacionais e 
internacionais; 
e) Não se encontrar aposentado ou em situação equiparada. 
f) Apresentar à Comissão de Bolsas relatórios semestrais sobre o andamento do 

trabalho;  
 
III. DA INSCRIÇÃO 
A inscrição dos alunos far-se-á mediante apresentação de: 

1. Projeto de pesquisa com as alterações 
2. Plano de trabalho para os semestres seguintes  
2. Carta de exposição de motivos para o pedido de bolsas de estudos assinada 
3. Carta de recomendação do orientador assinada 
4.  Currículo LATTES atualizado  
5. Ficha de inscrição preenchida e assinada (anexo I) 
 
6. A falta de documentação implica em desclassificação 

 
O material deverá enviado em formato PDF por e-mail  para 
posfono@pucsp.br com cópia para teresa@ieaa.com.br e 
m.andradaesilva@gmail.com  de 10 a 25 de julho de 2018 até às 16h00  

 
IV. DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO 
 
A comissão de Bolsas tem sob sua responsabilidade o acompanhamento dos programas 
institucionais de Bolsas CAPES e CNPq. Essa é composta por um professor de cada linha 
de pesquisa e presidida pela profa. Dra. Teresa Maria Momensohn dos Santos. 
- Em caso de empate, o Colegiado irá discutir a partir dos critérios:  
              a. Produção intelectual do aluno (CV Lattes) 
              b. Produção intelectual do orientador 
  
V. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 
 
O resultado estará publicado na sala do Programa no dia 31 de julho de 2018 a 
partir das 16 horas.   
 



A assinatura do contrato será na Secretaria de Bolsas. O candidato aprovado deverá 
apresentar dados de conta corrente no Banco do Brasil (não pode ser conta poupança 
ou conta conjunta). 

 
 

São Paulo, 06 de julho de 2018 
 

 
Coordenadora do PEPG em Fonoaudiologia 
 


