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REQUERIMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS 
 

 

Eu, ____________________________________________________________________, portador(a) da 

cédula de identidade RG nº. _______________________, CPF nº. _________________________, residente 

em: ____________________________________________ (cidade e UF), venho, pelo presente instrumento, 

solicitar a modalidade de Bolsa de Estudos _________________ (parcial ou integral), para o Curso de 

____________________ (Mestrado ou Doutorado) referente ao processo seletivo para ingresso em ________ 

(ano/sem.), condicionada ao resultado da análise da documentação e da classificação nesse processo. 

Declaro, para este fim que me encontro _________________________ (empregado/ desempregado/ aposentado/ 

autônomo/ portador de CNPJ)  desde _______________ (colocar a data).  

Justificativa para o pedido: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Declaro, ainda, estar ciente das normas estabelecidas por este PPGSS (disponibilizadas permanentemente em 

arquivo na web: http://www.pucrs.br/humanidades/ppgss, item: Informações Adicionais  Formulários, intitulado como: 

ORIENTAÇÕES GERAIS AOS ALUNOS), no que diz respeito ao trato da manutenção da bolsa, e que tenho 
conhecimento de que o fato de demandar esta solicitação não implica na garantia de seu atendimento.  
 

Anexo a este pedido toda a documentação requerida para análise da concessão de bolsa.  
 

Assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e declaro estar ciente das penalidades 
cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal. 
 

Nestes termos, peço deferimento.  

___________________________ , ____ /____ /______ .  

 

___________________________________________________ 

Assinatura do solicitante 
 
Para aquele que mantêm vínculo empregatício, anexar a este documento: declaração da instituição constando o tipo 
de vínculo, detalhamento da forma de apoio institucional para realização do curso (financeiro, liberação de carga 
horária - do início à conclusão do Curso, outros), carga horária e tempo de serviço. 
 
 
 
 

A Comissão de Bolsas instituída por este PPGSS, após a análise da solicitação: 
 

(      ) DEFERE O PEDIDO, concedendo a bolsa: 

(      ) PROEX/Taxas   (      ) PROEX/Integral     (      ) CNPq 

 

(      ) INDEFERE O PEDIDO. 
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