
Caros alunos, 
 
Apresentamos abaixo os resultados do Processo de Seleção de Bolsas do COS PUC-SP 
do 1º Semestre de 2021. Assim que as cotas de bolsas estiverem disponíveis, serão 
liberadas de acordo com a classificação referente ao resultado do Processo de Seleção 
de Bolsas do COS PUC-SP do 2º semestre de 2020. Após atender aos alunos desta lista, 
as bolsas serão destinadas aos alunos da classificação atual (1o. Semestre de 2021). 
Será aberto novo edital em 2021 e continuaremos sempre respeitando as 
classificações dos editais anteriores e assim sucessivamente. 
 
De acordo com normas em vigor, para ter direito a cota de bolsa o aluno deve estar 
regularmente matriculado no semestre em curso. Considerando que: (1) Alunos que 
não efetivaram a matrícula financeira referente ao semestre letivo ou que estejam em 
débito com a instituição, não poderão receber a Bolsa; (2) Alunos que não tenham sido 
aprovados no exame de língua estrangeira, também não poderão receber a Bolsa.  
 
Nos casos de inadimplência recomendamos que procurem urgentemente o setor 
financeiro (contasareceber@fundasp.org.br) para regularizar a matrícula financeira. A 
regularização da matricula acadêmica poderá ser realizada através do portal 
acadêmico entre a segunda e terceira semana de janeiro de 2021. 
 
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 
1º semestre de 2021 (conforme planilhas adiante), registramos a classificação. 
 
A Secretaria do PEPGCOS/PUC-SP 
 
 
 
 

CLASSIFICAÇÃO GERAL DE BOLSAS 1º SEMESTRE DE 2021 
 
 
 

Doutorado Classificação 
Charlene Salles Bicalho 4º 

Fabiola Ballarati Chechetto 2º 

Francisco Parente  7º 

Giuliana Dias Angelini 1º 

Isabel Rebelo Roque  3º 

José Erivaldo Dantas 5º 

Maria do Carmo Paulino dos Santos  6º 

 
 
   

mailto:contasareceber@fundasp.org.br


Mestrado Classificação 
Julliana Barra Silva 3º 

Paulo Maluza Braga 2º 

Paulo Tinoco  Cabral Filho 1º 

Valeska Amaral de Moura 4º 

 
 
 


