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1. INSCRIÇÕES

Estão abertas as inscrições para 02 bolsas de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Filologia e Língua Portuguesa, referentes à chamada CNPq 02/2021 - Apoio à Pesquisa Científica,
Tecnológica e de Inovação 02/2021
(https://drive.google.com/file/d/1rGuQGeHK-z4LxsZD5HBpdl9HVdcyMTw9/view?usp=sharing).
As inscrições ocorrerão mediante a apresentação de proposta contendo os seguintes documentos:

a) currículo Lattes atualizado e com documentação comprobatória;
b) ficha de aluno do sistema Janus;
c) declaração assinada pelo orientador, em  concordância com o pedido de bolsa;
d) formulário de inscrição (https://docs.google.com/document/d/1T7UzbmYNFaXGo-zKKtsSshTYPb_-CgkGJq_jBXIboKs/edit?usp=sharing),

devidamente preenchido. IMPORTANTE: só serão considerados para a classificação os produtos e
os certificados indicados no formulário.

As inscrições poderão ser encaminhadas de 16 a 23 de novembro à Secretaria de Pós do DLCV, pelo
e-mail posdlcv@usp.br.

O presente edital está aberto para todos os estudantes de mestrado do programa (ampla
concorrência).

Tendo em vista a Política de Ações Afirmativas do Programa, uma das bolsas será destinada
preferencialmente ao primeiro colocado dentre as/os candidatas/os autodeclaradas/os pretas/os,
pardas/os, indígenas, com deficiência e trans. Não havendo inscritas/os nessa condição, esta será
direcionada a/aos candidatas/os em ampla concorrência.

Observação: serão desconsideradas as inscrições com documentação incompleta.

2. SELEÇÃO DE BOLSISTAS

A seleção de bolsistas ocorrerá por meio de duas etapas:

1. Eliminatória - Relação do Projeto de Pesquisa com a Chamada CNPq de Apoio à Pesquisa
Científica, Tecnológica e de Inovação, tendo como base o preenchimento do formulário para a
inscrição.

2. Classificatória - Por meio da análise do formulário de inscrição com base nos seguintes itens:
Desenvolvimento da pesquisa; Produção bibliográfica; Participação em eventos científicos com
apresentação de trabalho; Disciplinas cursadas; Participação em grupos de pesquisa;
Iniciação científica; Outras atividades desenvolvidas, como monitoria, PIBID, estágio PAE,
ministração de curso de extensão ou similar.

Observação: a forma de cálculo de cada item da etapa classificatória está discriminada no formulário
de inscrição.

A segunda etapa terá como resultado uma lista única de classificação, a qual servirá como base para a
distribuição das bolsas do edital, dando prioridade para uma delas à candidata ou ao candidato
optante melhor classificado no processo, caso haja inscritos nessa categoria.

Em caso de empate, será considerado como critério, respectivamente, o cumprimento de créditos em
disciplinas, o conceito alcançado e o desenvolvimento da pesquisa.
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3. CONDIÇÕES PARA A CONCESSÃO DA BOLSA

No Programa de Pós-Graduação em Filologia e Língua Portuguesa, a concessão de bolsa de estudos
das agências federais de fomento à pesquisa implica compromisso assumido pelo bolsista de:

i. participar do programa PAE (tanto da etapa de Preparação Pedagógica quanto da etapa de Estágio
Supervisionado);
ii. atuar, obrigatoriamente, nas atividades desenvolvidas pelo programa, em especial, na participação
do Colóquio de Pesquisa Discente (CoPeD), com posterior publicação do trabalho apresentado;
iii. preencher devidamente o relatório de atividades discentes enviado pela Coordenação no fim de
cada ano;
iv. Manter currículo LATTES atualizado.

A bolsa só será concedida com a comprovação de ausência de vínculo empregatício ou afastamento
sem vencimentos, não estiver aposentado e não possuir firma aberta. O não cumprimento dessas
normas implica a não implementação ou perda da bolsa.

4. RESULTADO

O resultado da seleção de bolsistas será publicado a partir do dia 13.12.2021, na página do Programa
de Filologia e Língua Portuguesa.

OBSERVAÇÃO

1) Toda e qualquer declaração ou documentação inverídica apresentada ao Programa acarretará no
imediato cancelamento da bolsa.

2) A Comissão de Bolsas e Premiações do Programa de Pós-Graduação em Filologia e Língua
Portuguesa decidirá sobre as questões não previstas neste Edital.


