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Bolsas 

 

O Programa de Pós-Graduação em Ciências de Computação e Matemática Computacional do ICMC conta com apoio da 

FAPESP, CAPES e CNPq, através da concessão de bolsas de estudo. O número de bolsas varia de acordo com a 

disponibilidade de recursos das agências financiadoras. Há possibilidades de bolsas de estudos para os ingressantes no 

mestrado e doutorado. Bolsas são concedidas somente aos alunos regulares matriculados em tempo integral. 

 

Órgãos financiadores: 

 

 CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior 

 

 CNPq- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

 

 FAPESP- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

 

Critérios de Atribuição de Bolsas 

 Sobre o acúmulo de remuneração 

 

Sobre as chamadas de classificação 

 

As chamadas de bolsas institucionais ocorrerão conforme o calendário abaixo. 

Datas das etapas: 

 Inscrição: de 19 a 26 

 Análise das inscrições: de 27 a 01* 

 Conferência de pontuação: 02* a 06* (*do mês de implementação) 

Caso algum dos dias de abertura ou encerramento de cada fase ocorra em um final de semana ou feriado, deverá 

ser considerado o primeiro dia útil imediatamente seguinte. 

 

 Mestrado: 

 Chamada Regular - Regras 

A inscrição dos alunos interessados ocorrerá nos meses de: 

• Janeiro, para implementação em fevereiro 

• Março, para implementação em abril 

http://www.capes.gov.br/
http://www.cnpq.br/
http://www.fapesp.br/
https://web.icmc.usp.br/SVPGRAD/portal/ppgccmc/bolsasacumuloderemuneracao.pdf
https://web.icmc.usp.br/SVPGRAD/portal/ppgccmc/criteriosbolsasmeppgccmc.pdf
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• Maio, para implementação em junho 

• Agosto, para implementação em setembro 

• Outubro, para implementação em novembro 

 Chamada de Emergência – Regras 

  

 Doutorado: 

 Chamada Regular - Regras 

A inscrição dos alunos interessados ocorrerá nos meses de: 

• Fevereiro, para implementação em março 

• Abril, para implementação em maio 

• Junho, para implementação em julho 

• Setembro, para implementação em outubro 

• Novembro, para implementação em dezembro 

 Chamada de Emergência – Regras 

https://web.icmc.usp.br/SVPGRAD/portal/ppgccmc/criteriosbolsasmeppgccmc_emergencia.pdf
https://web.icmc.usp.br/SVPGRAD/portal/ppgccmc/criteriosbolsasdoppgccmc.pdf
https://web.icmc.usp.br/SVPGRAD/portal/ppgccmc/criteriosbolsasdoppgccmc_emergencia.pdf

