
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 

Programa de Pós-Graduação em Inglês: Estudos Linguísticos e Literários

EDITAL 03/PPGI/2021
SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE MESTRADO

INGRESSO EM 2021.1

Mestrado em Inglês: Estudos Linguísticos e Literários

Em cumprimento  à  Resolução  nº  95/CUN/2017,  ao  Regimento  (PPGI,  2019),  à  Portaria 
CAPES No - 76, DE 14 DE ABRIL DE 2010, à Portaria Conjunta CAPES-CNPq No. 01, de 
15 julho de 2010 e da Resolução 01/PPGI/2020, a Comissão de Bolsas do PPGI, responsável 
pelo processo de atribuição de bolsas, faz saber que:

Estão abertas, de 17 de março de 2021 a 24 de março de 2021, as inscrições para candidatura 
a  três  (03)  bolsas  de  Mestrado  no  Programa  de  Pós-Graduação  em  Inglês:  Estudos 
Linguísticos e Literários para estudantes ingressantes em 2021.1 (Modalidade Vacância).

1. Requisitos para candidatura
1.1.Poderão candidatar-se neste edital estudantes de mestrado que tenham:

I - obtido aprovação em Processo Seletivo do PPGI para ingresso em 2021.1 
II - efetuado a primeira matrícula regular junto à Secretaria do PPGI;
III - dedicação integral às atividades do PPGI; 
IV  -  desempenho  acadêmico  satisfatório  e  compatível  com  sua  titulação,  em 
cumprimento às exigências da UFSC e do PPGI.

1.2. Não poderão se candidatar estudantes que:
I - sejam ex-bolsistas de mestrado da CAPES, CNPq ou de qualquer agência e que já 
tenham usufruído do tempo regulamentar da bolsa;
II  -  estejam  em  débito  com  a  CAPES  ou  CNPq  e/ou  com  outras  agências  ou 
instituições de fomento à pesquisa;
III  -  tenham vínculo  empregatício  que,  caso  sejam contemplados  com bolsa,  não 
possam  ser  encerrados  ou  do  qual  não  possam  pedir  liberação  das  atividades 
profissionais e sem percepção de vencimentos. 

Importante:  só poderão receber  bolsas estudantes que apresentem comprovante de 
residência na Grande Florianópolis no momento da assinatura do Termo de Outorga.

2. Critérios para inscrição
2.1. Estudantes ingressantes poderão candidatar-se às bolsas deste edital. Deste montante 

de  bolsas  destinadas  a  ingressantes,  cinquenta  porcento  (50%)  será  destinada  à 
Categoria A (critérios socioeconômicos e acadêmicos) e cinquenta porcento (50%) à 
Categoria  B (critérios  acadêmicos).  Em caso  de número ímpar  de  bolsas,  a  bolsa 
ímpar  vai  para  a  categoria  com  maior  número  de  candidatos  inscritos.  Havendo 
empate no número de inscritos nas duas categorias, a bolsa será atribuída à Categoria 
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A.  No  momento  da  inscrição,  o  estudante  ingressante  deverá  fazer  indicação  de 
APENAS uma das categorias da candidatura, a saber:
a) Categoria  A –  Seleção  por  critérios  socioeconômicos e  acadêmicos:  categoria 

aberta  somente  a  candidatos  em situação  de  hipossuficiência  socioeconômica, 
caracterizada por documentação comprobatória de que trata o item 4;

b) Categoria B – Seleção por critérios acadêmicos: categoria aberta a candidatos que 
não se enquadram na Categoria A ou que não optem por essa categoria.

2.2. As inscrições serão feitas remotamente por envio de mensagem de e-mail até o prazo 
máximo  de  24  de  março  de  2021 para  os  endereços  ppgi@contato.ufsc.br e 
ppgi.ufsc.coord@gmail.com.  Deverá  ser  incluída,  como  anexo  ao  e-mail,  toda  a 
documentação comprobatória em arquivo único, em formato PDF e na ordem descrita 
nos itens 3 (categorias A e B) e 4 (somente categoria A). Além disso, o e-mail deverá 
conter o arquivo Excel preenchido (ver link para o arquivo Excel no Anexo 2). O 
cumprimento  das  instruções  para  o  envio  dos  arquivos  com  documentação  é  de 
competência  exclusiva  dos  candidatos  às  bolsas.  Portanto,  inscrições  incompletas 
serão desconsideradas, assim como mensagens recebidas após o prazo indicado.

3. Documentação obrigatória: Categorias A e B
Deverão ser incluídos, como anexo ao e-mail, os seguintes itens em um único arquivo 
pdf, na seguinte ordem:
1. Currículo Lattes atualizado (mês do edital);
2. Comprovantes das informações inseridas na Tabela de Pontuação (Anexo 1). Todos 

os comprovantes devem estar em ordem. 
Além disso, o e-mail deverá conter o arquivo Excel com:
3. Tabela de Pontuação preenchida (ver link para o arquivo Excel no Anexo 1).
4.  Ficha de Inscrição (Anexo 4)

2. Documentação  obrigatória  adicional  para  a  Categoria  A  –  Critérios 
Socioeconômicos e Acadêmicos
2.1. Ficha de Avaliação Socioeconômica, a ser preenchida pelo candidato (Anexo 2).

 Serão aceitos como documentos para comprovar as informações listadas na Ficha de 
Avaliação Socioeconômica aqueles enumerados no Anexo I da Portaria do MEC no. 
389, de 9 de maio de 2013 (Ver Anexo 3 deste edital).

3. Critérios  para seleção e classificação:  Categoria  A -  Critérios  Socioeconômicos  e 
acadêmicos

Optantes pela categoria A concorrerão apenas entre si. 
3.1. Para  concorrer  na  Categoria  A,  o  candidato  deverá  comprovar  sua  situação  de 

hipossuficiência  econômica  preenchendo  os  dados  da  Ficha  de  Avaliação 
Socioeconômica  (Anexo  2)  com  informações  sobre  renda  familiar  e  anexando 
documentação comprobatória. Poderá concorrer à bolsa na Categoria A o candidato 
que possuir  renda familiar  per capita  igual  ou inferior  a  1,5 (um e meio)  salário 
mínimo.
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3.2. Depois de atestada a situação de hipossuficiência, as candidaturas serão classificadas 
por critérios de produção acadêmica.

3.3. A pontuação para a classificação conforme produção acadêmica será aferida por 
meio de cálculo do cruzamento de informações da Tabela de Pontuação (Anexo 1) e 
a  documentação  comprobatória.  O candidato  deverá  preencher  a  tabela  e  anexar 
comprovantes das produções indicadas. A comissão fará a verificação do cômputo da 
pontuação em valores absolutos e serão consideradas somente as produções indicadas 
na tabela que estejam devidamente comprovadas.
3.3.1. Para  fins  de  atribuição  das  notas  relativas  à  produção  acadêmica,  será́ 

adotada a seguinte fórmula: 

10×
Pontuaçãodocandidato

Pontuaçãomaisaltadogrupo
Sendo:
Pontuação do candidato = a pontuação específica de cada candidato atribuída pela 
comissão  depois  do  cruzamento  de  tabela  e  documentação;
Pontuação mais alta do grupo = o total de pontos do candidato que obteve a maior 
pontuação atribuída pela comissão depois do cruzamento de tabela e documentação.

Serão consideradas exclusivamente produções pertinentes à área de conhecimento e a 
áreas afins realizadas nos anos de 2018 a 2021 até a data da entrega dos documentos 
ou que se encontrem no prelo.

3.4. A classificação  será determinada  pela  média  da  pontuação obtida  na seleção de 
ingresso ao mestrado (peso 1) e da pontuação da produção acadêmica (peso 1).

4. Critérios para seleção e classificação: Categoria B – Critérios Acadêmicos
4.1. Para concorrer na Categoria B, o candidato deverá preencher os dados da Tabela de 

Pontuação (Anexo 1) com informação sobre sua produção acadêmica devidamente 
comprovada.

4.2.A pontuação  para  a  classificação  conforme produção  acadêmica  será  aferida  por 
meio de cálculo do cruzamento de informações da Tabela de Pontuação (Anexo 1) e 
a  documentação  comprobatória.  O candidato  deverá  preencher  a  tabela  e  anexar 
comprovantes das produções indicadas. A comissão fará a verificação do cômputo da 
pontuação em valores absolutos e serão somente consideradas as produções indicadas 
na tabela e que estejam devidamente comprovadas.
4.2.1. Para os  fins  de atribuição  das  notas  relativas  à  produção acadêmica,  será 

adotada a seguinte fórmula: 

10×
Pontuaçãodocandidato

Pontuaçãomaisaltadogrupo
Sendo:
Pontuação do candidato = a pontuação específica de cada candidato atribuída pela 
comissão  depois  do  cruzamento  de  tabela  e  documentação;
Pontuação mais alta do grupo = o total de pontos do candidato que obteve a maior 
pontuação atribuída pela comissão depois do cruzamento de tabela e documentação.
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4.3. Serão consideradas exclusivamente produções pertinentes à área de conhecimento e 
a  áreas  afins  realizadas  nos  anos  de  2018  a  2021  até  a  data  da  entrega  da 
documentação ou que se encontrem no prelo.

4.4. A classificação  será determinada  pela  média  da  pontuação obtida  na seleção de 
ingresso ao mestrado (peso 1) e a pontuação da produção acadêmica (peso 1). 

5. Implementação das bolsas
A classificação não garante a implementação imediata de bolsa. O candidato que não for 
contemplado permanecerá na lista de espera, segundo a ordem de classificação, e poderá 
obter a bolsa de acordo com a disponibilidade de bolsas do Programa até o final do ano de 
ingresso,  enquanto  ainda  é  considerado  ingressante.  Após  esse  prazo,  e  não  havendo 
vacância de bolsa, o candidato deverá concorrer com os demais estudantes já cursantes.

6. Vigência
A vigência das bolsas atribuídas neste edital é de 12 meses. Após esse período, bolsistas 
deverão concorrer em Edital de Manutenção de Bolsas.

7. Cronograma

Divulgação do edital 17 de março de 2021

Período de inscrições De 17 a 24 de março de 2021

Divulgação do resultado e classificação Até 02 de abril de 2021

Período para recursos Até 05 de abril de 2021

1ª. chamada de classificados/as para 
implementação das bolsas disponíveis

A partir de 06 de abril de 2021
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Anexo 1 
Edital: 03/PPGI/2021
Tabela de Pontuação

Favor preencher a tabela no arquivo Excel, disponível no link: 
https://drive.google.com/drive/folders/18CwdwnqPoxoZsS4uC-tTc5AlkuR1Tn8S?usp=sharing

Atenção: Enviar o arquivo Excel com as informações preenchidas e os documentos 
comprobatórios.

**PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS APRESENTADOS PELO CANDIDATO:

Atividade
Unidade de 

medida
Valoração

Nome: 

Comprovantes Pontuação

1. Docência

1.1.Atividades de docência no ensino superior (2 
pontos por ano)

Ano 2 0 0

1.2.Atividade de docência na educação básica (1 ponto 
por ano)

Ano 1 0 0

1.3. Cursos de curta duração (até 2 pontos pelo 
conjunto de atividades) (no mínimo 4 atividades)

Atividade 2 0 0

1.4. Exercício de monitoria (0,5 pontos por semestre) Semestre 0,5 0 0

1.5. Estágio de docência (0,5 pontos pela atividade) Atividade 0,5 0 0

1.6. Atividade de docência em cursos livres de idiomas 
em centros de língua, ações de extensão e tutoria (0,5 
pontos por semestre)

Semestre 0,5 0 0

2. 
Orientações 

e 
Coorientaçõ

es 
Concluídas 

ou em 
Andamento

2.1. Orientação de Especialização – concluída (0,5 
pontos por especialização)

Especialização 0,5 0 0

2.2. Orientação de TCC, estágio, PET, monitoria e 
similares – concluídos (0,3 pontos por orientação)

Orientação 0,3 0 0

2.3. Coorientação de Especialização – concluída (0,25 
pontos por especialização)

Especialização 0,25 0 0

2.4. Coorientação de TCC, estágio, PET, monitoria e 
similares –  concluída (0,15 pontos por orientação)

Orientação 0,15 0 0

2.5. Orientação de Especialização – em andamento (0,3 
pontos por especialização)

Especialização 0,3 0 0

2.6. Orientação de TCC, estágio, PET, monitoria e 
similares – em andamento (0,2 pontos por orientação)

Orientação 0,2 0 0

2.7. Coorientação de Especialização – em andamento 
(0,2 pontos por especialização)

Especialização 0,2 0 0

2.8. Coorientação de TCC, estágio, PET, monitoria e 
similares –  em andamento (0,1 pontos por orientação)

Orientação 0,1 0 0
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3. 
Participação 
em Bancas 

Examinadora
s

3.1. Especialização (0,2 pontos por participação em 
banca)

Participação em 
banca

0,2 0 0

3.2. Graduação (0,2 ponto por participação em banca)
Participação em 

banca
0,2 0 0

3.3. Aprovação em concurso para carreira do 
magistério superior (0,4 pontos por concurso)

Concuso 0,4 0 0

4. Atividades 
de Pesquisa, 
de Extensão 

e 
Profissionais

4.1. Trabalhos (artigo ou resenha) publicados em 
periódico indexado (1 ponto por trabalho)

Trabalho 
publicado

1 0 0

4.2. Trabalhos completos publicados em anais de 
congresso (até 0,5 ponto por trabalho)

Trabalho 
publicado

0,5 0 0

4.3. Resumos de trabalho publicados em anais de 
congressos (até 0,2 ponto por resumo)

Resumo 
publicado

0,2 0 0

4.4. Autoria de livro (até 5 pontos por livro) Livro 5 0 0

4.5. Capítulo de livro publicado (1 ponto por capítulo) Capítulo de livro 1 0 0

4.6. Apresentação de trabalho em eventos científicos 
(até 0,2 ponto por trabalho)

Trabalho 0,2 0 0

4.7. Relatório final de pesquisa financiada por agência 
de fomento (até 3 pontos pelo conjunto dos relatórios)

Conjunto de Rel. 3 0 0

4.8. Relatório final de projeto de extensão (até 2 
pontos pelo conjunto dos relatórios)

Conjunto de Rel. 2 0 0

4.9. Ter sido contemplado com bolsa (CAPES, CNPq ou 
similares) para o desenvolvimento de atividades de 
pesquisa ou extensão (0,25 por modalidade de bolsa)

Modalidade de 
bolsa

0,25 0 0

5. Outras 
atividades 

5.1. Trabalhos de natureza técnica ou profissional, sem 
caráter rotineiro (até 3 pontos pelo conjunto)

Conjunto de 
trabalhos

3 0 0

5.2. Atividade como consultor de revistas científicas, 
educacionais, culturais ou artísticas, locais, nacionais 
ou estrangeiras, ou como membro de corpo editorial (1 
ponto por revista)

Revista 1 0 0

5.3. Prêmio e mérito profissional ou acadêmico 
internacional (1 ponto por prêmio)

Prêmio 1 0 0

5.4.  Prêmio e mérito profissional ou acadêmico 
nacional (0,5 ponto por prêmio)

Prêmio 0,5 0 0

  Total de Pontos #REF!

OBSERVAÇÕES
1. Frações de tempo superior a seis meses serão contadas como um ano.
2. A critério da banca, poderão ser valoradas outras atividades consideradas relevantes, não podendo o total exceder cinco 
pontos.
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Anexo 2 
Edital: 03/PPGI/2021

Categoria A (Critérios socioeconômicos e acadêmicos)
Ficha de Avaliação Socioeconômica

Documento a ser preenchido pelos candidatos optantes pela Categoria A

Nome: ....................
Orientador/a: ....................
Ano de ingresso: ....................

Categoria  A (critérios  socioeconômicos  e  acadêmicos):  categoria  aberta  somente  a 
estudantes  em situação  de  hipossuficiência  socioeconômica,  que  deverá  ser  caracterizada 
mediante documentação comprobatória de que trata o item 2.1 do referido edital.

Para avaliar situação de hipossuficiência socioeconômica, utilizaremos como critério 
a renda familiar bruta mensal per capita.

A renda mensal familiar per capita é a soma total da renda bruta no mês de todos 
aqueles que compõem a família, dividida pelo número de seus integrantes.

Os integrantes que compõem a família para o cálculo da renda familiar mensal per 
capita são definidos a partir de determinadas relações de parentesco. São elas: conjunto de 
pessoas que vivem na mesma residência, formado pelo:

(a) candidato; esposo/esposa;  
(b) companheiro/companheira; 
(c) filha/filho não emancipado, menor de 21 anos ou com atestado de invalidez; 
(d) irmão/irmã não emancipado, menor de 21 anos ou com atestado de invalidez; 
(e) pai/mãe.

➢ Informe aqui a renda familiar bruta mensal per capita: .......................................

➢ Anexe a documentação comprobatória de renda familiar  bruta mensal (ver lista de 
possíveis comprovantes no Anexo 3 do edital).
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Anexo 3 
Edital: 03/PPGI2021

Documentos que podem ser anexados para comprovação de renda familiar
 

ANEXO I DA PORTARIA DO MEC NO. 389, DE 9 DE MAIO DE 2013

(...)
I- DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA PARA COMPROVAÇÃO DA RENDA FAMILIAR 
BRUTA MENSAL 

1. TRABALHADORES ASSALARIADOS 
1.1 Contracheques;  1.2 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita 
Federal  do  Brasil  e  da  respectiva  notificação  de  restituição,  quando  houver;  1.3  CTPS 
registrada e atualizada; 1.4 CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento 
em dia,  no  caso  de  empregada  doméstica;  1.5  Extrato  atualizado  da  conta  vinculada  do 
trabalhador no FGTS; 1.6 Extratos bancários dos últimos três meses. 

2. ATIVIDADE RURAL 
2.1 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 
respectiva notificação de restituição, quando houver; 2.2 Declaração de Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica - IRPJ; 2.3 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas 
vinculadas ao candidato ou a membros da família, quando for o caso; 2.4 Extratos bancários 
dos últimos três meses da pessoa física e das pessoas jurídicas vinculadas; 2.5 Notas fiscais 
de vendas. 

3. APOSENTADOS E PENSIONISTAS 
3.1 Extrato mais recente do pagamento de benefício; 3.2 Declaração de IRPF acompanhada 
do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, 
quando houver; 3.3 Extratos bancários dos últimos três meses. 

4. AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS 
4.1 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 
respectiva notificação de restituição,  quando houver; 4.2 Quaisquer declarações tributárias 
referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros de sua família, quando 
for o caso; 4.3 Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último 
mês, compatíveis com a renda declarada; 4.4 Extratos bancários dos últimos três meses. 
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Anexo 4 
Edital: 03/PPGI2021

Ficha de Inscrição

1. Dados Pessoais:

Nome completo:

E-mail:

Fone:

Nota obtida no processo 
seletivo de mestrado:

2. Categoria em que irá concorrer:
(   ) Categoria A - Critérios Socioeconômicos e Acadêmicos
(   ) Categoria B – Critérios Acadêmicos

3. Anexar ao e-mail os documentos listados no edital
Candidatos da Categoria A:

1) Arquivo com currículo LATTES atualizado;

2) Arquivo Excel com Tabela de Pontuação de Produção Intelectual;

3) Comprovantes de Produção Intelectual;

4) Ficha de Avaliação Socioeconômica;

5) Comprovante de renda bruta familiar.

Candidatos da Categoria B:
1) Arquivo com currículo LATTES atualizado;

2) Arquivo Excel com Tabela de Pontuação de Produção Intelectual;

3) Comprovantes de Produção Intelectual.
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