
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 

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

Resultado Final - Edital 03/PPGI/2021

As Tabelas de Pontuação dos candidatos, com a pontuação da banca e os comentários sobre itens que foram 
pontuados ou não, estão disponíveis em:
https://drive.google.com/drive/folders/12Te2Zk0KdU6JZojIFaKmz7I2iui3Fzsa?usp=sharing  

Abaixo, apresentamos a pontuação e classificação de cada candidato após a aplicação da fórmula prevista no  
edital:

Candidatos Pontuação no 
processo seletivo do 
mestrado (peso 1)

Pontuação do candidato na 
Tabela de Pontuação – 

Produção Intelectual (peso 1)

Pontuação total do 
candidato (nota do 
processo seletivo + 
nota da Tabela ÷ 

2)

Eduardo Moura Velho 8,75 8,3 8,53

Isabella Tagata Ferreira 9,1 9,5 9,3

Larissa Lannes 9,68 4,9 7,29

Raphael  Michels 
Fantinato de Moura 

9,6 14,3 11,95

William Gottardi 9,55 8,6 9,08

Pontuação final e Classificação por Categoria

Categoria A – Critérios Socioeconômicos e Acadêmicos

Candidatos Pontuação do 
candidato

Pontuação mais 
alta do grupo

Resultado Classificação por 
categoria

Eduardo  Moura 
Velho  

8,53 11,95 (8,53/11,95)*10=7,13 2

Raphael  Michels 
Fantinato de Moura 

11,95 11,95 (11,95/11,95)*10=10 1

Categoria B – Critérios Acadêmicos

Candidatos Pontuação do 
candidato

Pontuação mais alta 
do grupo

Resultado Classificação por 
categoria

https://drive.google.com/drive/folders/12Te2Zk0KdU6JZojIFaKmz7I2iui3Fzsa?usp=sharing


Isabella  Tagata 
Ferreira

9,3 9,3 (9,3/9,3)*10=10 1

Larissa Lannes 7,29 9,3 (7,29/9,3)*10=7,84 3

William Gottardi 9,08 9,3 (9,08/9,3)*10=9,76 2

 A Comissão lembra que, segundo item 2 do edital:
2.1. (...) 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 A.
 
Considerando que o edital contempla três (3) bolsas (número ímpar), uma bolsa vai para o primeiro colocado 
da Categoria A, uma bolsa vai para o primeiro colocado da Categoria B, e a terceira bolsa vai para o segundo  
colocado da categoria com maior número de candidatos, ou seja, a Categoria B. Logo, as três bolsas desse 
edital serão atribuídas para os seguintes candidatos:

1o. colocado da Categoria A
1o. colocado da Categoria B
2o. colocado da Categoria B

Caso esses candidatos não cumpram com os pré-requisitos do edital, as bolsas serão atribuídas aos demais 
candidatos, respeitando a classificação e os termos do edital.

Avisos importantes:

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. (Fonte: do Edital 03/PPGI/2021)

Também cabe  lembrar  que,  conforme o  item 1  do  edital,  as  bolsas  só  podem ser  atribuídas  a  
estudantes que tenham  efetuado a primeira matrícula regular junto à Secretaria do PPGI, que possam 
apresentar comprovante de residência na grande Florianópolis e que não tenham vínculo empregatício.  

Florianópolis, 06 de abril de 2021.

Dra. Rosane Silveira
Presidente da Comissão de Bolsas do PPGI
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