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SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 

COTAS PRÓ-REITORIA – PUC-CAMPINAS 
 
 

De acordo com as Portarias nº 73, de 6/4/2022 e nº 92, de 24/5/2022, da CAPES/MEC, e 
considerando que a PUC-Campinas foi contemplada com as Cotas Pró-Reitoria de Bolsas de Estudo 
e/ou Auxílios Escolares, para implantação a partir de 1º de julho de 2022, a Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação informa os critérios aplicados para a atribuição dessas cotas para 2022, publicados 
no endereço https://www.puc-campinas.edu.br/financiamento-bolsas/#bolsa-capes-prosuc. 
 

Premissas para concessão: 
- devem ser contemplados, preferencialmente, discentes ingressantes; 
- em havendo mais de um possível beneficiário, deve ser respeitada a lista classificatória do 

Processo Seletivo de Bolsas e/ou de desempenho do discente; e 
- deve haver deliberação da Comissão de Bolsas PROSUC/CAPES instituída nos Programas 

com Ata da Reunião da Comissão encaminhada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 
                 

Critérios de distribuição: 
                 

1. BOLSAS DE DOUTORADO 
Todos os Programas de Pós-Graduação que possuem cursos de doutorado deverão ser 
contemplados, no mínimo, com 1 (uma) cota, considerando-se a demanda dos ingressantes 
de 2022. 
 
2. BOLSAS DE MESTRADO 
Para o caso de não haver uma bolsa de mestrado para cada Programa de Pós-Graduação da 
Universidade, os critérios para priorização da atribuição das cotas para o ano de 2022 serão:  

 
1º) 1 (uma) cota distribuída para cada um dos 3 (três) Programas completos; 
2º) 1 (uma) cota para o Programa que contenha apenas curso de Mestrado e cuja Linha de 

Pesquisa esteja aderente ao Eixo Estratégico “Longevidade”, descrito no Plano Estratégico (2021-
2025) da PUC-Campinas; 

3º) 1 (uma) cota para o Programa que contenha apenas curso de Mestrado que realizou o 
maior número de ações de internacionalização focadas na Área de Concentração do PPG, alinhadas 
ao Eixo Estratégico “Internacionalização”, descrito no Plano Estratégico (2021-2025) da PUC-
Campinas; e 

4º) 1 (uma) cota para o Programa que contenha apenas curso de Mestrado com maior tempo 
de funcionamento. 
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