Caros alunos,
As cotas de bolsas que estarão disponíveis a partir do 2º de 2020 serão apenas as bolsas da CAPES. As cotas do CNPq foram suspensas pelos órgãos de fomento, não temos
maiores informações.
A classificação apresentada não garante a concessão de bolsa para todos.
O aluno que tiver Projeto de Pesquisa classificado tem prazo até PRIMEIRA SEMANA DE DEZEMBRO DE 2020 para ser contemplado ou não, tendo em vista o número de
bolsas disponíveis ou em disponibilização durante o semestre.
Lembrando (de acordo com normas em vigor): alunos que não efetivaram a matrícula financeira referente ao segundo de 2020 ou que estejam em débito com a instituição, que
não foi aprovado no exame de língua estrangeira, não poderão receber a Bolsa.
EXCEPISIONALMENTE neste semestre as cotas de bolsas serão repassadas para o aluno que não foi aprovado no exame de língua estrangeira, porém, o aluno deverá se
inscrever pelo Vestibular da PUC/SP de 05 a 23 de outubro de 2020, prestar exame e ser aprovado. O calendário poderá sofrer alteração por conta do Covid-19.
Nos casos de inadimplências recomendamos que procurem urgente o setor financeiro (contasareceber@fundasp.org.br) para regularizar a matrícula financeira.
A regularização da matricula acadêmica poderá ser realizada através do portalacadêmico de 17 a 24 de julho.
Solicitamos gentilmente que aguardem a convocação por e-mail. Assim que for possível, faremos o contato para isso.
Por ocasião da promulgação do resultado do Processo Seletivo de Bolsas referente ao 2º semestre de 2020 (conforme planilhas adiante), registramos a classificação.
A Secretaria do PEPGCOS/PUC-SP

CLASSIFICAÇÃO GERAL DA BOLSA 2º SEMESTRE DE 2020
ALUNO - MESTRADO

RENATA BORGES CARDETAS
LUIZ FERNANDO DE BIASI SEBA
MICHELE GOMES MIRANDA
MARCELLA DE OLIVEIRA
LUCAS DE ASTRO PEREIRA
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1
2
3
4
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GABRIEL TAVARES DE LIMA LORDÃO
THANY SANCHES DE FARIA LIMA

6
7
8
9
10
11

FERNANDA NUDELMAN TRUGILHO
AMANA FREITAS DULTRA

GABRIEL ALVIANO SANTOS
MARINA PIRES SAVIOLI

ALUNO - DOUTORADO

MARIA REGINA GORZILO
MARIA FERNANDA DE MELLO LOPES
LILIANY ALVES SAMARÃO
ROGERIO RODRIGUES VASQUES
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3

