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E D I T A L 

Concessão de bolsas para o 2º semestre de 2020 

Inscrições: de 25 de maio   à   19 de junho de 2020 

ATENÇÃO: 

Excepcionalmente neste semestre (2º 2020) as inscrições para bolsa terão novo procedimento, 

a saber: 

- Somente alunos regularmente matriculados no 1º/2020 poderão pleitear bolsa de estudo; 

- As inscrições deverão chegar dentro do período de 25 de maio a 19 de junho; 

-  Toda documentação deverá ser enviada em PDF: 

Ficha de Inscrição; 

Resumo;  

Histórico escolar ou Boletim de avaliação; 

Comprovante de matrícula (para alunos novos); 

Currículo lattes. 

- Não vamos substituir nenhum documento após o envio por e-mail; 

- Alunos que ainda não comprovaram o exame de línguas poderão se inscrever; 

- A planilha com o resultado das avaliações, deverá ir para o site no dia 30 de junho; 

- A lista divulgada no site não dará direito imediatamente a cota de bolsa, as cotas serão 

repassadas na medida em que as cotas de bolsa forem vagando; 

- O aluno terá direito as cotas que vagarem dentro do semestre, isto é: até primeira semana de 

dezembro de 2020; 

http://www.pucsp.br/pos/cos/download/ficha_para_inscricao_de_bolsa.doc
http://www.pucsp.br/pos/cos/arquivos/resumopesquisa_26_09_08.doc
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- Os alunos do primeiro semestre, que ainda não receberam a cota, não precisa se inscreverem 

novamente para 2º semestre de 2020, vamos dar continuidade na listagem de classificação; 

- Os alunos contemplados com bolsa não poderão participar de novos processos de seleção 

sem antes desistir de sua bolsa atual. 

Para ser validado a inscrição, esta, deverá chegar com o DE ACORDO DE SEU 

ORIENTADOR (A) no pré-projeto. 

- O  Boletim de Avaliação do Mestrado e do  Doutorado  poderá ser retirado através do portal,   

www.portalacademico.pucsp.br – neste momento a secretaria acadêmico não está 

emitindo Histórico Escola; 

- Alunos do primeiro semestre de 2020 que ainda não possuem Histórico escolar poderão 

anexar um comprovante de matrícula, retirado no portal acadêmico; 

- 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. 

Enviar A INSCRIÇÃO para o e-mail do Programa do COS – cos@pucsp.br 

http://www.portalacademico.pucsp.br/
http://www.portalacademico.pucsp.br/

