
Caros alunos, 

 

Segue a classificação do Processo de seleção de bolsa CAPES para o 1º semestre de 2023. 

 

A classificação apresentada não garante a concessão de bolsa. O aluno que tiver Projeto 

de Pesquisa classificado tem prazo até PRIMEIRA SEMANA DE JUNHO de 2023 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 semestre letivo ou que estejam em DÉBITO com a instituição, 

que não FOI APROVADO no exame de língua estrangeira, não poderão receber a Bolsa.  

 

Nos casos de inadimplências recomendamos que procurem urgente o setor financeiro 

(contasareceber@fundasp.org.br) para regularizar o financeiro. 

A regularização da matricula acadêmica poderá ser realizada através do portalacadêmico 

entre mais ou menos de 14 a 20 de janeiro de 2023. 

 

Solicitamos gentilmente que AGUARDEM a convocação por e-mail. Assim que for 

possível, faremos o contato para isso.  

 

Para aqueles com pendencia de exame de línguas estrangeiras: 

Informamos, o próximo exame de língua pelo Programa do COS deverá ser aplicado mais 

ou menos entre abril e maio de 2023, sugerirmos acompanhar a data no calendário 

acadêmico de 2023 no site da PUC -  www.pucsp.br 

 

Por ocasião da promulgação do resultado do Processo Seletivo de Bolsas referente ao 1º 

semestre de 2023 (conforme planilhas adiante), registramos a classificação. 

 

A Secretaria do PEPGCOS/PUC-SP 

 

 

CLASSIFICAÇÃO GERAL DA BOLSA 1º SEMESTRE DE 2023 

 

 Mestrado Classificação 

  

Carlos Eduardo de Azevedo Senna        6 

Gabriel Augusto Prado de Oliveira 12 

Izabel Cristina Petegrosso de Goes 13 

João Batista G.S. Junior 4 

Juliana P. A. Lewkowicz 9 

Leonardo Todeschini Sant’Ana 8 

Lucas Revoredo Barbosa       11 

Luiza Eltz      10 

Paula Casoy Kushiyama 2 

Paulo Marchetti 5 

Pollyana Garcia Lima Souza 3 

Priscila Pezato 7 

Rodrigo Vieira 1 

Doutorado: Classificação 

Doutorado: Luiz Fernando de Biazi Seba 1 
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