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Edital UESC nº. 015/2020 
Abertura de Inscrições 
Seleção de alunas/os especiais para disciplinas do Programa de Pós-Praduação em Letras: Linguagens e Representações 
(PPGL) - 1º semestre de 2020. 
 

O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para a 
seleção de alunas/aos especiais para as disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagens e Representações 
(PPGL), circunscritas às seguintes normas: 
 

1. Disposições preliminares 

1.1 A seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, visa ao preenchimento de vagas para alunas/os especiais, conforme 
relação de disciplinas e percentual de vagas apresentadas nos itens 4 e 4.1, para o 1º semestre de 2020. 

1.1.1 [Para alunas/os especiais em nível de mestrado] Podem candidatar-se: portadoras/es de diploma ou de certidão de conclusão 
ou de concluinte de curso de graduação plena, em Letras ou em áreas afins do conhecimento: Linguística, Artes, Ciências 
Humanas e Ciências Sociais Aplicadas, conforme tabela de áreas do CNPq disponível em: 

http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf 

1.1.2 [Para alunas/os especiais em nível de doutorado] Podem candidatar-se: portadoras/es de um dos seguintes documentos: [i] 
diploma de mestrado, [ii] ata de defesa de dissertação ou [iii] certidão de concluinte de curso de mestrado em Letras ou em 
áreas afins do conhecimento: Linguística, Artes, Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas, conforme tabela de áreas do 
CNPq disponível em:   http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf 

1.2 Os concluintes dos cursos de graduação e mestrado podem se inscrever desde que a data de colação de grau (para candidatos 
para o nível de mestrado) ou de defesa de dissertação (para candidatos para o nível de doutorado) seja anterior ao período de 
matrícula nas disciplinas escolhidas. 

 

2. Inscrições 

2.1 As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via formulário online, disponível em: https://forms.gle/3aL12DFGHxVhBaiK8 

2.2 As inscrições serão aceitas exclusivamente dentro do prazo estabelecido no Cronograma (item 5.1 deste edital). 
 
 

3. Documentação exigida 

3.1 Toda a documentação deverá ser digitalizada e enviada na ordem solicitada no formulário de inscrição online, disponível em 
https://forms.gle/3aL12DFGHxVhBaiK8  

3.1.2 Para candidatas/os a aluna/o especial em nível de Mestrado: 

a)  Cópia do diploma de curso de graduação plena e reconhecido ou certificado de conclusão ou de concluinte de curso de graduação 
plena e reconhecido. 

b)  Cópia do histórico escolar acadêmico com CRAA (ou equivalente com média/coeficiente de rendimento em formato numérico; em caso de 
mais de uma graduação, será considerado o histórico mais próximo à Área de Letras) 

c)  Currículo Lattes comprovado, atualizado e cadastrado no banco de dados do CNPq (http://lattes.cnpq.br/), em pdf 
 

 

3.1.3 Para candidatas/os a aluna/o especial em nível de Doutorado: 

a) Cópia do diploma de curso de mestrado reconhecido ou certificado de conclusão ou de concluinte ou cópia da ata de defesa. 

b) Cópia do histórico escolar acadêmico (em caso de mais de uma pós-graduação, será considerado o histórico mais próximo à Área de Letras) 

c) Currículo Lattes comprovado, atualizado e cadastrado no banco de dados do CNPq (http://lattes.cnpq.br/), em pdf 
 

3.2 O não atendimento a qualquer dos requisitos constantes neste edital impede a participação da/o candidata/o no processo seletivo. 
3.3 As inscrições só poderão ser feitas via formulário online, disponível em https://forms.gle/3aL12DFGHxVhBaiK8, no prazo e nos 

horários determinados, atendendo às exigências previstas neste Edital.  

Observações: A/O candidata/o poderá matricular-se em apenas 1 (uma) disciplina; o resultado da seleção não será divulgado, em 
hipótese alguma, por telefone. Apenas via página da UESC, mural do PPGL-UESC ou e-mail – ppgl@uesc.br. 

 

4. Vagas  
4.1 As vagas ofertadas estão restritas às descritas no quadro a seguir: 

Código e Nome da Disciplina Docente Carga Horária Vagas 

 LTA043 - Literatura e Alteridade  Prof. Dr. Isaias Francisco de Carvalho 60h 2 

 LTA083 - Políticas do Corpo e Diversidade Sexual  Prof. Dr. Maurício Beck 60h 2 
 LTA550 - História e Literatura  Profa. Dra. Raquel da Silva Ortega 60h 2 
 LTA555 - Linguagens e Mediações  Profa. Dra. Marlúcia Mendes da Rocha 60h 2 
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4.2 As vagas serão oferecidas com base no máximo de 20% (vinte por cento) do número de alunas/os regulares, de mestrado ou 
doutorado, matriculadas/os nas disciplinas do quadro acima (item 4.1). A seleção das/os candidatas/os ficará condicionada a esse 
percentual, podendo a(s) disciplina(s) ser(em) cancelada(s), em caso de não haver alunas/os regulares matriculadas/os, ou não 
atingir número suficiente para oferta. 

 

5. Seleção, cronograma e recursos 

5.1 Cronograma 
Cronograma de Seleção de alunas/os especiais para disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagens e Representações - 1º semestre de 2020 

Datas Etapas 
27 fev./2020 

a 8 mar./2020 
Período de inscrição: das 9h do dia 27 de fevereiro de 2019 às 23h59min do dia 8 de março de 2020, via formulário 
online, disponível em https://forms.gle/3aL12DFGHxVhBaiK8 

11 mar./2020 Divulgação, no mural e na página eletrônica do PPGL, do Resultado Preliminar do processo seletivo objeto deste 
edital, a partir das 14h 

12 mar./2020 Período/prazo para interposição de recursos ao Resultado Preliminar do processo seletivo objeto deste edital, até 
as 23h59min     (via formulário disponível em: https://forms.gle/RbuyHFjfRD8JSHHV7) 

13 mar./2020 Divulgação da Portaria com Resultado Final do processo seletivo objeto deste edital 
16 mar./2020 Matrícula presencial das/os selecionadas/os 

           Importante: não serão fornecidos quaisquer resultados por telefone 

 

5.2 Da seleção 

5.2.1 O processo seletivo será de exclusiva responsabilidade das/os docentes que ofertaram as vagas especificadas (conforme item 
4.1), nas respectivas disciplinas. 

5.2.2 [Para o nível de mestrado] Currículo Lattes comprovado (peso 4), histórico escolar (peso 6), conforme Anexo Único deste 
edital. As/os candidatas/os serão classificadas/os por ordem decrescente das médias obtidas, sendo 7,0 a nota final mínima. 

5.2.3 [Para o nível de doutorado] Currículo Lattes comprovado (peso 6), histórico escolar (peso 4), conforme Anexo Único deste 
edital. As/os candidatas/os serão classificadas/os por ordem decrescente das médias obtidas, sendo 7,0 a nota final mínima. 

5.2.4 Na hipótese de empate, será classificada/o a/o candidata/o que obtiver a maior nota no histórico escolar; prevalecendo o 
empate, será classificada/o a/o candidata/o que apresentar a maior nota no Currículo Lattes comprovado. 

5.2.5 A inscrição não implica, necessariamente, aprovação/seleção na disciplina escolhida pela/o candidata/o e a classificação não 
indica a existência de vaga correspondente, conforme explicitado nos itens 4.1 e 4.2. 

5.2.6 Fica vedada a solicitação de bolsas com base nesta seleção. 
 

5.3 Da interposição de recursos 

5.3.1 Após a divulgação do resultado, as/os candidatas/os terão o prazo mínimo de 01 (um) dia útil para interpor recurso, 
preenchido pela/o candidata/o, no formulário online, disponível em: https://forms.gle/RbuyHFjfRD8JSHHV7. 

5.3.2 Os resultados dos recursos serão entregues diretamente ou via e-mail pela Secretaria do Colegiado do PPGL-UESC e, em 
caso de alteração no resultado de alguma das fases da seleção, divulgados no mural e na página eletrônica do PPGL. 

 

6. Da matrícula e início das aulas 

6.1 A matrícula será feita pela ordem de classificação, de forma a preencher o número de vagas ofertadas, nas condições previstas 
nos itens 4.1 e 4.2. As/Os selecionadas/os serão avisadas/os por e-mail da existência de vaga e convocadas/os a fazer 
matrícula no prazo indicado no cronograma (item 5.1). 

6.2 O horário de atendimento para matrícula será das 8h às 12h e das 13h30 às 16h00, na secretaria do Colegiado do Programa de 
Pós-Graduação em Letras: Linguagens e Representações (PPGL), Pavilhão Max de Menezes, 1º andar, Sala 2Db - UESC. 

6.3 Os documentos para a matrícula dos candidatos aprovados no processo seletivo objeto deste edital são: 

6.3.1 Duas (2) fotografias 3 X 4, coloridas, originais e recentes 

6.3.2 Fotocópias do CPF, da carteira de identidade, do título de eleitor e da comprovação de estar quite com a justiça eleitoral. Para 
candidatas/os estrangeiras/os, apenas cópia do passaporte 

6.3.3 Fotocópia da certidão de casamento para candidatas/os cujos títulos e documentos estejam com o nome de solteira/o e a/o 
portador/a seja casada/o 

6.3.4 Ficha de matrícula (fornecida pela secretaria do PPGL-UESC) devidamente preenchida e assinada 

6.3.5 Cópia e original (para autenticação) do diploma de Graduação plena ou certidão de conclusão ou de concluinte, sendo 
opcional a apresentação apenas de cópia autenticada da referida documentação. 

6.4 Todos os documentos podem ser trazidos com autenticação ou acompanhados dos originais para autenticação na própria 
secretaria do PPGL-UESC. 
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7. Dos casos omissos 

Os casos omissos serão analisados pelo Colegiado do PPGL-UESC. 
 

 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 19 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

Alesssandro Fernandes de Santana 
Reitor 
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ANEXO DO EDITAL UESC nº 015/2020 

Barema para Seleção de Alunas/os Especiais PPGL-UESC 2020.1 (Mestrado/Doutorado) 
1. A ser preenchido pela comissão de seleção, a partir das comprovações enviadas pela/o candidata/o 
2. Atentar para a diferença nos pesos dos itens: 4 (item 1) e 6 (item 2), para o nível de mestrado, e 6 (item 1) e 4 (item 2), para o nível de 

doutorado 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

Candidata/o:  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nível:   (   ) Mestrado  (   ) Doutorado              Disciplina: (código) LTA_________ (nome) ______________________________________________ 

 

Item 1. Análise do currículo (máximo de 10 pontos - peso 4, para o  nível de mestrado; peso 6, para o nível de doutorado) - 

produção dos últimos cinco anos (2015-2020) 

Itens Pontuação Pontos 
obtidos 

Bolsista de iniciação científica / IC voluntário 1,0 (por ano)  

Outro tipo de bolsa (extensão e outras) 0,5 (por ano)  

Monitoria de evento científico, com aderência às linhas de pesquisa do Programa 0,4 por evento Máx. 2,0  

Publicações em revistas e periódicos  com QUALIS 2,0 (por publicação)  

Publicação de livro (autoria, coautoria e/ou organização) 2,5 (por publicação)  

Publicações em anais de eventos científicos com aderência às linhas de pesquisa do Programa 
– texto completo 

1,0 (por publicação)  

Traduções publicadas em eventos científicos, periódicos ou livros (aprovados por conselho editorial) 1,5 (por publicação)  

Capítulos de livros publicados (aprovados por conselho editorial) 1,5 (por publicação)  

Participação em projetos de pesquisa (CNPq, Fapesb etc) e/ou grupos de pesquisa (CNPq) 0,5 (por ano)  

Participação em eventos científicos – apresentação de trabalho 1,0 (por evento)  

Participação em eventos científicos com aderência ao PPGL – ouvinte 0,2 (por evento) Máx. 1,0  

Total  

Item 2. Histórico Escolar (Peso 6, para o nível de mestrado; peso 4, para o nível de doutorado) 

 Pontuação Pontos obtidos 

Histórico escolar Média geral (0 a 10)  

 
Cálculo para a pontuação da/o candidata/o em nível de mestrado: 

Itens Pontuação Pontuação 

Total de Pontos – Item 1 _________ x 4  

Total de Pontos – Item 2 _________ x 6  

Total  
 

Cálculo para a pontuação da/o candidata/o em nível de doutorado: 

Itens Pontuação Pontuação 

Total de Pontos – Item 1 _________ x 6  

Total de Pontos – Item 2 _________ x 4  

Total  
 
 

 
Total da pontuação final da/o candidata/o: ________ ÷ 10 =  ________ 

 (nota final da/o candidata/o)  
 

Ilhéus, ......../......../2020 
 

Comissão Examinadora: _____________________________________ 

 
Coordenação: ______________________________________________ 


