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Programa de Pós-Graduação em Letras
BOLSA CAPES/CNPq
EDITAL DE INSCRIÇÃO
(para alunos ingressantes em 2018)
As inscrições para o processo seletivo dos Candidatos às bolsas CAPES/CNPq
encontram-se abertas no período entre 25/06 a 09/07. Os alunos concorrerão às bolsas
de que dispõe o Programa de Pós-Graduação em Letras (02 para Estudos Literários / 02
para Estudos Linguísticos) a serem disponibilizadas à medida que forem cumpridos os
períodos de suas destinações atuais. A vigência da bolsa pode ser de até 24 meses,
conforme a data de atribuição e o tempo restante para a integralização do curso pelo
aluno que venha a ser contemplado.
Para
se
inscrever,
os
candidatos
deverão
encaminhar
posletrasunifesp@gmail.com, em arquivo PDF, os seguintes documentos:





ao

email

curriculum Lattes atualizado, com comprovantes;
parecer do Orientador sobre andamento da pesquisa (em até 05 linhas)
projeto de pesquisa,
carta explicitando aspectos que julgarem relevantes de sua vida
acadêmica pregressa e atual (respeitado o limite de até 1000 palavras).

Os alunos que forem contemplados, no ato de atribuição da bolsa, deverão, além dos
documentos solicitados pela CAPES:
 Comprovar, mediante apresentação de Histórico Escolar atualizado, que não
possuem conceitos inferiores a B.
 Apresentar declaração, com assinatura de orientador(a), atestando ausência de
vínculo empregatício. Em virtude da escassez de bolsas disponíveis para o
Programa, a CEPG deliberou por não atribuir bolsas a alunos com vínculo
empregatício, mesmo nos casos previstos em leis específicas.
O processo seletivo estará sob responsabilidade de uma Comissão Integrada pela
Coordenação do Programa, um professor de cada área de concentração e um aluno (não
candidato) de cada área de concentração.
Não caberá recurso para a decisão da Comissão, de acordo com a Portaria da
CAPES, no. 52, de setembro de 2002.
Os resultados serão divulgados até o dia 30 de julho de 2018, em lista com a
classificação dos candidatos na página do Programa. Não serão fornecidas informações
por telefone.
A classificação de alunos elegíveis para bolsa gerada a partir do presente edital
perde sua validade após o início do primeiro semestre letivo de 2019.
Tabela de critérios/valores para avaliação dos candidatos
a) Curriculum Lattes
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Descrição

Pontos

Pontos obtidos

Participação em eventos (ouvinte)

5
(por evento)

Participação em eventos
(apresentação de trabalho)

20
(por evento)

Publicação (artigo em periódico da
área)

25
(por publicação)

Publicação (capítulo de livro)

35
(por publicação)

Participação em cursos de
extensão/aperfeiçoamento

15
(por participação)

b) Projeto de Pesquisa
QUESITOS

Excelente Muito
10.0
bom
9.0

Muito bom, Bom
com
7.0
algumas
deficiências
facilmente
sanáveis
8.0

Bom com Regular Insuficiente
deficiências 5.0
4.0
6.0

Com sérias NOTA:
deficiências
(< 5)

1. Elaboração textual:
formato sugerido (páginas,
espaços e itens)
2. Análise textual: uso da
linguagem formal escrita, uso
de referências, coerência e
coesão textuais
3. Análise da definição, da
pertinência, dos objetivos e
da importância da
contribuição pretendida para
a área do conhecimento em
que o projeto proposto se
insere
4. Fundamentação teórica,
científica e os métodos
empregados
5. Adequação do projeto ao
nível de mestrado e
viabilidade de sua execução
dentro do prazo previsto
6. Adequação e viabilidade
do cronograma proposto
Conclusão sobre a análise do
Projeto de Pesquisa
apresentado
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