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O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagens e 

Representações PPGLLR - da Universidade Estadual de Santa Cruz, no uso de suas 

atribuições e em consideração ao deliberado em Reunião Extraordinária, realizada no 

dia 17 de junho de 2019. 

 

RESOLVE 
 
Art. 1º – Retificar o REGULAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS E 

ACOMPANHAMENTO DE BOLSISTAS, de 03 de junho de 2015, que passará a vigorar 

nos termos desta Resolução.  

 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 

as disposições em contrário.  

 

 

 

Campus Soane Nazaré de Andrade, em 19 de junho de 2019 

 

 

 

 
 
 

ANDRÉ LUIS MITIDIERI PEREIRA 

COORDENADOR DO PPGL/UESC 
  

RESOLUÇÃO PPGL/UESC Nº 02/2019 
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RESOLUÇÃO PPGL Nº 02/2019 
 
1 DA COMISSÃO DE BOLSAS 

 

1.1 Cabe à Comissão de Bolsas do Programa proceder à avaliação das solicitações, 

à concessão, à continuidade e à renovação do benefício junto ao PPGL Linguagens e 

Representações. 

 

1.2 A Comissão de Bolsas é constituída pelo/a Coordenador/a do Colegiado, por um/a 

professor/a permanente do Programa eleito/a em plenária, com mandato de dois anos, 

e um/a representante discente, eleito/a por seus pares. 
 

2  DA DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS 
 

2.1 As bolsas serão atribuídas aos/às pós-graduandos/as de acordo com a 

classificação geral (independentemente da Linha de Pesquisa) obtida no exame de 

seleção do seu ano de ingresso e em consonância com as normativas das agências de 

fomento, o Regulamento Geral da Pós-Graduação da UESC e o Regimento do PPGL 

Linguagens e Representações. 

 

2.1.1 Para bolsista promovido/a antecipadamente ao Doutorado, será garantida 

prioridade na concessão de bolsas independente da classificação, desde que o 

Programa disponha de bolsas a serem implementadas, considerando que sua situação 

foi comprovada por critérios de excelência de desempenho. 

 

2.2 As bolsas disponibilizadas por este Programa terão duas modalidades de 

concorrência: a. ampla concorrência; b. ações afirmativas para estudantes oriundos de 

escolas públicas, conforme a Lei nº 12.711/2012.  

 

2.2.1 Será considerada/o candidata/o oriunda/o de escola pública aquela/e que tenha 

cursado o Ensino Médio ou o Ensino Médio supletivo integralmente em escola pública 

ou tenha obtido certificação de conclusão do Ensino Médio com  base no resultado do 
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ENEM, ou em exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos 

ou exame de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos 

realizados pelos sistemas estaduais de ensino, desde que não tenha cursado, em 

algum momento, qualquer etapa do Ensino Médio em escola particular. 

 

2.2.2 Consideram-se escolas públicas somente aquelas mantidas pelas administrações 

municipal, estadual e federal. 

 

2.2.3 Equipara-se ao estudante da rede pública aquele quem tenha cursado o Ensino 

Médio em escolas privadas com bolsa integral desde que comprove sua situação 

mediante declaração emitida pela secretária da escola. 

 

2.3 A partir da classificação geral no processo de seleção, serão consideradas as 

seguintes modalidades de vagas, com vistas a atender demandas sociais: 

 

A1. Candidatas/os autodeclarados/as pretos/as, pardos/as ou indígenas, com renda 

familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos e que tenham cursado 

integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). 

 

A2. Candidatos/as com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou 

inferior a 1,5 salários mínimos e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em 

escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). 

 

A3. Povos indígenas aldeados. 

 

A4. Povos de comunidades remanescentes de quilombos ou comunidades identitárias tradicionais. 

 

A5. Pessoas transexuais, travestis, transgêneros, gays, lésbicas e bissexuais com 

renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos e que tenham 

cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). 

 

2.4 As prioridades por demanda social comporão 50% (cinquenta por cento) do total de 
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bolsas, e serão  distribuidas igualmente entre as cinco modalidades de ações afirmativas. 

Não havendo demanda nessas modalidades, as bolsas serão dirigidas para os demais 

grupos prioritários. Não havendo demanda social em nenhuma modalidade afirmativa, as 

bolsas serão dirigidas para a ampla concorrência. 

 

2.5 Por ocasião da matrícula, os/as alunos/as deverão especificar sua candidatura à 

bolsa: se por demanda social ou por ampla concorrência, estabelecendo-se a 

distribuição, em cada uma dessas modalidades, de acordo com a classificação geral 

resultante do processo seletivo. 

 

2.6 O/A candidato/a que optar pela demanda social deverá, no ato da matrícula, juntar 

documentação comprobatória conforme a modalidade na qual pretenda concorrer.  

 

2.6.1 Além da documentação básica da matrícula, serão exigidos os seguintes 

documentos: 

 

A1. Candidatos/as autodeclarados/as pretos/as, pardos/as ou indígenas, com renda 
familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos e que tenham 
cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012:. 

- Declaração de ter cursado o Ensino Médio em escola pública (Anexo A). 

- Folha  resumo  do  registro,  individual  ou familiar,  atualizado,  no  cadastro único  

para programas  sociais  do governo federal (cadúnico). no  caso  específico  do  

“cadúnico”,  deverá  constar  o  valor  da  renda familiar per capita. 

- Autodeclaração  de  preto/a,  pardo/a  ou  indígena (Anexo B). 

 

A2. Candidatos/as com deficiência que tenham renda familiar   bruta   per   capita   
igual ou inferior a 1,5 salários mínimos e que tenham cursado integralmente o 
Ensino Médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012): 

- Declaração de ter cursado o Ensino Médio em escola pública (Anexo A). 

- Folha resumo do registro, individual ou familiar, atualizado, no cadastro único para programas 

sociais do governo federal (cadúnico), constando o valor da renda familiar per capita. 

- Laudo ou atestado médico legível  e original, comprobatório de sua condição, emitido com 
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menos  de  90  dias  que  antecedem  a  convocação,  contendo  os  seguintes  dados:  nome 

completo  do  candidato,  número  de  seu  documento  de  identidade,  número  do  CPF  e 

endereço;  Código  de  Identificação  da  Doença  (CID);  data,  assinatura,  carimbo  e  

número do  CRM  do  médico  responsável.  O  laudo  deverá  atestar  que  o  candidato  é  

pessoa  com deficiência  e  que  se  enquadra  nas  categorias  discriminadas  no  artigo  4º,  

do  Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 

5.296, de 02 de  dezembro de 2004,  no § 1º, do  artigo 1º, da  Lei nº 12.764, de 27 de  

dezembro de 2012  (Transtorno  do  Espectro  Autista),  e  as  contempladas  pelo  enunciado  

da  Súmula  nº 377  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  (STJ): O  portador  de  visão  

monocular  tem direito  de concorrer  em  Concurso  Público  às  vagas  reservadas  aos  

deficientes,  observados  os dispositivos  da  Convenção  sobre  os  Direitos  da  Pessoa  com  

Deficiência  e  seu  Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto nº 6.949/2009. 

 

A3. Povos indígenas aldeados: 

- Declaração de ter cursado o Ensino Médio em escola pública (Anexo A). 

-  Autodeclaração do candidato estudante indígena aldeado (Anexo C). 

- Declaração de pertencimento étnico e de residência em comunidade indígena, assinada 

por três lideranças reconhecidas, em consonância com o previsto na Convenção nº 169 da 

Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Estado Brasileiro. 

 

A4. Povos de comunidades remanescentes de quilombos ou comunidades 

identitárias tradicionais: 

- Declaração de ter cursado o Ensino Médio em escola pública (Anexo A). 

- Autodeclaração do candidato estudante quilombola (Anexo C) 

- Declaração comprobatória do pertencimento étnico e residência, assinada pelo(a) 

presidente(a) da organização/associação de sua respectiva comunidade (Anexo D). 

- Cópia da Carta Certificação da comunidade emitida pela Fundação Cultural Palmares. 

 

A5. Pessoas transexuais, travestis, transgêneros, gays, lésbicas e bissexuais com 
renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham 
cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012): 

- Declaração de ter cursado o Ensino Médio em escola pública (Anexo A). 
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- Folha  resumo  do  registro,  individual  ou familiar,  atualizado,  no  cadastro único  

para programas  sociais  do governo federal (cadúnico), constando o  valor  da  renda 

familiar per capita. 

- Autodeclaração de identidade de gênero e orientação sexual (Anexo E). 

 

2.7 Para alunos/as estrangeiros/as selecionados/as por programas conveniados à 

UESC poderão ser garantidas até duas bolsas (uma para o Mestrado e outra para o 

Doutorado) anualmente (atendendo prazos de matrícula regular). 

 

2.8 Em cada novo período letivo, antes da distribuição de bolsas aos/às ingressantes, 

será gerada nova lista classificatória incluindo alunos/as da seleção anterior que não 

tenham sido contemplados e tenham direito ao benefício, seguindo-se a ordem de 

notas no processo seletivo e o disposto nos itens 2.2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.6. 

 

2.9 Para os casos de alunos/as professores/as do Ensino Básico da rede pública e 

beneficiários/as de agências que facultam o recebimento de bolsa nessa situação, 

serão priorizados/as aqueles/as que não acumulem nenhum outro tipo de benefício ou 

remuneração, mesmo as facultadas por exceções. 

 

3 DOS DEVERES DOS/AS BOLSITAS 
 

3.1 O/a aluno/a contemplado/a com uma bolsa deve cumprir as exigências dos respectivos 

órgãos de fomento, apresentar bom desempenho acadêmico e científico, conforme 

especificado no Regulamento Geral da Pós-Graduação da UESC e nas normas regimentais 

do Programa, bem como atender às seguintes exigências:  

 

I - participar, com atendimento aos prazos estabelecidos, das atividades 

(defesas, minicursos, palestras etc.) desenvolvidas no âmbito do Programa; 

 

II - comprovar pelo menos uma participação com apresentação e/ou publicação 

de resumo em evento científico nacional ou internacional de reconhecida importância 

na área de sua especialidade, por ano, ou publicação de artigo em periódico científico 
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na área de sua especialidade, por ano, como autor ou coautor (em trabalhos com, no 

máximo, 3 autorias/coautorias); 

 

III – apresentar comprovante de sua atuação junto a projeto e/ou grupo de 

pesquisa do orientador/a.  

 

3.2 O/a aluno/a bolsista tem o dever de entregar à Comissão de Bolsas, até o dia 15 de 

fevereiro, cópia do relatório anual de suas atividades encaminhado às respectivas 

agências de fomento, em que conste a assinatura do/a orientador/a.  
 

3.2 Os/as bolsistas deverão sempre registrar em seus trabalhos/as e apresentações 

(escritas ou orais) a agência de fomento de seu benefício, observando as orientações 

específicas de cada uma no cumprimento dessa exigência. 

 

3.2.1 No caso da CAPES, de acordo com Portaria de 14/09/2018, o item 3.2 deve ser 

cumprido com o seguinte registro: “O presente trabalho foi realizado com apoio da 

coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior – brasil (capes) – código 

de financiamento 001.” 

 

3.2.2 No caso da FAPESB, as Normas Gerais 2017-2021 designam o seguinte, no item 

7.2: “Caso haja participação do bolsista em eventos científicos locais, nacionais e/ou 

internacionais, informar o nome da FAPESB nos agradecimentos”. 

 

4 DO CANCELAMENTO DA BOLSA 

 

4.1 Caso o/a aluno/a não cumpra as exigências estabelecidas no item 3, após ter sido 

ouvido pela Comissão, a bolsa poderá ser cancelada.  

 

 

 

 

4.2 Outras razões para o cancelamento são: a não apresentação no prazo (de acordo 
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com item 3.2) e/ou a não aprovação do relatório anual (quando for o caso) e a 

reprovação em qualquer disciplina ou atividade acadêmica do Programa (conforme 

Regimento do Programa). 

 

5 DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

5.1 Caberá à Comissão de Bolsas e ao Colegiado do Programa decidir sobre os casos 

não contemplados neste Regulamento. 
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ANEXO A 

 
DECLARAÇÃO 

(ENSINO MÉDIO EM ESCOLA PÚBLICA, LEI 12.711/2012) 
 

 
 
Eu, ____________________________________________________________, 

portador/a do RG nº ____________________, emitido por _______ em 

____/____/____,  CPF nº _______________________, DECLARO, sob as penas da 

lei, que concluí com êxito todas as séries/anos do Ensino Médio em escola pública 

brasileira das esferas federal, estadual ou municipal, em (   ) cursos regulares, (   ) em 

cursos na  modalidade de Educação de Jovens e Adultos; (   ) certificado de conclusão 

com base no  resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, (   ) do Exame 

Nacional para  Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA; ou (   ) 

de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos 

realizados pelos sistemas estaduais de ensino, para comprovação dos requisitos da Lei 

nº 12.711/2012. 

 

 

__________________, _____ de ____________ de 201_.   

 

 

______________________________________ 

         Assinatura do/a candidato/a  
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ANEXO B 

 
AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 

 
 

 
 
Eu, ____________________________________________________________, 

portador/a do RG nº ____________________, emitido por _______ em 

____/____/____,  CPF nº _______________________, DECLARO, sob as penas da 

lei, declaro que sou (  ) preto(a) ou (  ) pardo(a) ou (  ) indígena. 

 

 

__________________, _____ de ____________ de 201_.   

 

 

_______________________________________ 

         Assinatura do/a candidato/a  
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ANEXO C 

 
AUTODECLARAÇÃO  

(ESTUDANTE QUILOMBOLA/ INDÍGENA ALDEADO) 
 
 

 
 
Eu, ____________________________________________________________, 

portador/a do RG nº ____________________, emitido por _______ em 

____/____/____,  CPF nº _______________________, DECLARO, sob as penas da 

lei, declaro que sou (   ) quilombola; (   ) indígena aldeado. 

 

 

__________________, _____ de ____________ de 201_.   

 

 

_______________________________________ 

         Assinatura do/a candidato/a  
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ANEXO D 

 
 

DECLARAÇÃO DE PERTENCIMENTO ÉTNICO E DE RESIDÊNCIA EM 
COMUNIDADE INDÍGENA 

 
 

O povo indígena _____________________________________________ declara, 

para os devidos fins, e na melhor forma do direito, que a/o candidata/o, 

_______________________________________________________________  é 

reconhecida/o como membro do nosso povo e mantém vínculo social, cultural, 

político e familiar com esse povo/aldeia indígena. 

 

Nome do Povo: _______________________________________________ 

Nome da comunidade/Aldeia: ____________________________________ 

Município/UF: ________________________________________________ 

 
Identificação da Liderança Indígena Local 

Nome: 
RG: CPF: 
Assinatura: 

Identificação da Liderança Indígena Local 
Nome: 
RG: CPF: 
Assinatura: 

Identificação da Liderança Indígena Local 
Nome: 
RG: CPF: 
Assinatura: 
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ANEXO E 

 
 

AUTODECLARAÇÃO DE IDENTIDADE SEXUAL E DE GÊNERO 
  

 
Eu ____________________________________________________________,  

RG ____________________________, CPF __________________, DECLARO, sob 

as pena da lei,  minha identidade sexual e de gênero  como     (  ) transexual,  (  

) travesti, (  ) transgênero, (  ) lésbica, (  ) gay ou ( ) bissexual. 

 

( ) Afirmo ainda que o nome utilizado no preenchimento acima e também na ficha de 

inscrição é aquele que deve ser utilizado, mesmo que seja distinto de meu registro civil, 

vedando o uso de outra identificação. 

 

 

 

 
__________________, _____ de ____________ de 201_.   

 

 

_______________________________________ 

                                                         Assinatura do/a candidato/a 


