
 

 

CENTRO DE LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

LETRAS  

Edital n. 01/2020-PPGL 

CHAMADA DE BOLSAS DE MESTRADO E DOUTORADO 

  

O Programa de Pós-Graduação em Letras – PPGL convoca os discentes à 
submissão de candidaturas ao recebimento de bolsa de estudos conforme o que 
segue. 
 
 
1. REQUISITOS PARA A CANDIDATURA 

 
a) Estar de acordo com as normas da CAPES - Portaria Nº 76, de 14 de abril de 

2010; 
b) Não ter sido reprovado em nenhuma disciplina; 
c) Estar regularmente matriculado; 
d) Não possuir vínculo empregatício, mas, se possuir, apresentar, para a 

candidatura, declaração de compromisso de afastamento não remunerado. 
Neste caso, o(a) discente selecionado e convocado deverá apresentar a 
comprovação de afastamento em até 30 dias após a implementação da bolsa. 

 
 
2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO/CLASSIFICAÇÃO DE BOLSISTAS 

 
a) Estar de acordo com as normas da CAPES - Portaria Nº 76, de 14 de abril de 

2010. 
 

b) As bolsas são concedidas levando-se em conta critérios preestabelecidos, de 
acordo com a data de entrada do aluno no PPG e o nível, dando sempre 
preferência a alunos veteranos. É essencial, no entanto, que o candidato 
esteja com o seu currículo Lattes atualizado no momento da candidatura, e 
mantê-lo sempre atualizado, não ultrapassando 3 meses desde a última 
atualização. 

 
c) Para alunos veteranos no Curso de Mestrado, considera-se a média geral 

acumulada (MGA) mais alta, constante no registro escolar do aluno. Em caso 
de empate, a bolsa será concedida para a pessoa com maior produtividade 
desde a sua entrada no Programa (publicação de artigos e participação em 
congressos). O Lattes é pontuado conforme as atividades especiais 
(apresentação de trabalho, publicação em anais, artigo ou capítulo de livro). 
 

d) Para alunos de Doutorado, a preferência é para aqueles que estejam nos 
últimos 24 meses de curso, considerando-se a expectativa de produção 
durante os dois anos de participação no Programa. O cálculo para concessão 
de bolsas de Doutorado é feito com base na média geral acumulada (MGA) e 
na maior pontuação do aluno no item produtividade no Programa (publicação 
de artigos científicos sobre análise literária em revistas qualificadas e 
participação em congressos nacionais e internacionais na área).  A pontuação 



é feita adotando-se a mesma classificação para efeitos de créditos em 
atividades especiais.  
 

e) No caso de alunos recém-ingressados no Curso de Mestrado e Doutorado, 
considera-se a classificação, em ordem decrescente, a partir da nota da prova 
escrita de conhecimento específico. Em caso de empate, considera-se a 
maior nota na prova de proficiência de leitura em língua estrangeira. 

  

3. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS A SEREM ENTREGUES NO MOMENTO DA 
CANDIDATURA 
 

a) cópia integral da carteira de trabalho ou declaração de compromisso de 
afastamento não remunerado; 

b) comprovante de residência em Londrina ou na região metropolitana. 
 
 
4. CRONOGRAMA DE CANDIDATURAS 

 
 

12 e 13 de fevereiro de 2020: recebimento das candidaturas e entrega de 
documentos comprobatórios (ausência de vínculo empregatício em carteira de 
trabalho ou declaração de compromisso de afastamento não remunerado e 
comprovante de residência) na Secretaria de Pós-Graduação, das 14h às 16h. 
14 de fevereiro: divulgação das candidaturas recebidas. 
18 de fevereiro: divulgação de resultado. 
19 de fevereiro: recebimento de recurso, das 14h às 16h. 
21 de fevereiro: divulgação do resultado final após o recurso. 
 
 
5. IMPLEMENTAÇÃO DA(S) BOLSA(S) 

 
 Para a implementação, o discente selecionado, dentro do número de bolsas 
disponíveis, deverá enviar seus dados bancários de conta corrente no Banco do 
Brasil, por e-mail, para o endereço secposcch@uel.br (com cópia para 
ppg_letras@uel.br ), até o dia 28 de fevereiro. No dia 02 de março, deve comparecer 
à Secretaria de Pós-Graduação do Centro de Letras e Ciências Humanas - 
CLCH/UEL, no horário das 14h às 16h, para assinatura de cadastramento e termo 
de compromisso. 

A implementação das bolsas estará sujeita à disponibilidade dos recursos da 
Capes e do Cnpq. 
 
 
6. PRAZO DE VALIDADE DOS RESULTADOS 

 
 A lista de alunos aprovados terá validade de 12 meses. 
 

  

Coordenação 
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