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EDITAL Nº 03/PPGL/2020, 03 de maio de 2021.

Dispõe sobre  as  regras do processo de seleção para  novos/as 
bolsistas de Mestrado e Doutorado pelo CNPq no Programa de 
Pós-Graduação em Linguística da UFSC.

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de 
Santa  Catarina  (PPGL),  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  considerando  a  Resolução  nº 
95/CUN/2017, o Regimento do Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGL), de 2018, a 
Resolução nº 2/PPGL/2013 e a Resolução nº 2/PPGL/UFSC/2018,  torna pública a abertura 
de inscrições e estabelece as normas para a realização da seleção de bolsistas de Mestrado 
e Doutorado pela agência de fomento CNPq:

1. DAS INSCRIÇÕES

1.1. Estarão abertas, de 03 de maio de 2021 a 09 de maio de 2021, as inscrições para a seleção 
de bolsistas do PPGL, pela agência de fomento CNPq.

1.2. Os  candidatos  inscritos  deverão  ter  projetos  de  pesquisa  (em  andamento  ou  em 
elaboração) em nível de mestrado ou doutorado relacionados ao projeto do PPGL aprovado e 
contemplado pelo CNPq, conforme constante no apêndice A.   

1.3. Poderão se inscrever os(as) discentes regulares do PPGL que não recebem bolsa e estão 
vinculados a uma das seguintes linhas: (i) Estudos do Campo Discursivo; (ii) Aquisição e 
Processamento  da  Linguagem;  (iii)  Política  Linguística;  (iv)  Sintaxe  e  Semântica  das 
Línguas Naturais e (v) Libras.

1.4. Os/As bolsistas atuais do PPGL não devem participar da seleção, visto que se trata, no 
caso deles/as, de renovação. 

1.5. A inscrição neste processo de seleção implicará o conhecimento e a tácita aceitação das 
condições estabelecidas no inteiro teor deste Edital, bem como dos editais complementares que 
porventura venham a ser publicados.

1.6. As inscrições  deverão  ser  realizadas  de  03 de  maio de  2021 a  09 de  maio de  2021, 
exclusivamente  através do envio de cópias digitalizadas dos documentos listados no item 1.7 



(abaixo) para o seguinte endereço de e-mail:
<processo.seletivo.ppgl@contato.ufsc.br>.  No  campo  “assunto”  do  e-mail,  deverá  constar 
SELEÇÃO DE BOLSAS – NOME DO CANDIDATO(A).

1.7. Para  a  inscrição,  são  exigidas  cópias  digitalizadas,  em  arquivo  único  no  formato 
Portable Document Format (.pdf) e que permitam a plena leitura, dos seguintes documentos:

I - síntese do projeto de pesquisa em andamento ou em elaboração, com até 15 (quinze) páginas, 
em que seja claramente identificada a relação do estudo em curso e o projeto de pesquisa do 
programa descrito no item 1.2.

II  – ficha de avaliação da situação socioeonômica,  conforme Apêndice B, com documentos 
comprobatórios anexados.

Alínea única – A Comissão pode solicitar, em casos específicos, que os comprovantes originais 
sejam apresentados posteriormente.

III – plano de trabalho para o período em que propõe receber bolsa, em que constem claramente 
as  ações  a  serem  desenvolvidas  no  âmbito  da  pesquisa,  devidamente  assinado  pelo(a) 
orientador(a).

IV – currículo emitido na Plataforma Lattes,  documentado, com cópias simples de todos os 
itens pontuados na tabela de Produção Acadêmica (Apêndice C).

1.8. Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta.

1.9. Somente serão homologadas as inscrições que estiverem plenamente de acordo com este 
Edital, após a verificação da documentação pela Comissão de Seleção.

1.10. A homologação dos(as) candidatos(as) inscritos será divulgada no sítio do Programa da 
Pós- Graduação em Linguística até o dia 12 de maio de 2021.

1.11. Os(As) candidatos(as) com inscrição não homologada poderão interpor recurso junto à 
Comissão de Seleção, por escrito e devidamente justificado, enviando-o ao seguinte endereço 
de email: processo.seletivo.ppgl@contato.ufsc.br, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar 
da hora da divulgação da homologação das inscrições.

1.12. Após a análise dos recursos, serão divulgadas, no sítio do Programa da Pós- Graduação 
em Linguística e/ou no mural da Pós-Graduação, as listas definitivas de inscrições homologadas 
e não homologadas.

2. DAS BOLSAS DISPONÍVEIS

2.1. As bolsas  serão  oferecidas  conforme a  disponibilidade  do  PPGL e  de  acordo  com a 
política do CNPq.

2.2. Serão disponibilizadas, neste edital, até 3 (três) bolsas, sendo até 2 (duas) de doutorado e 
até 1 (uma) de mestrado.

Inciso único  –  A  disponibilidade  de  bolsas  descrita  em  2.2  depende  da  manutenção  das 



políticas de distribuição das agências de fomento nacionais.

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

3.1. A  seleção  dos(as)  candidatos(as)  obedecerá  aos  critérios  descritos  na  Resolução  nº 
2/PPGL/UFSC/2018 e os critérios de atribuição constantes no Edital de Chama N. 25 do CNPq.

3.2 Será de responsabilidade dos membros da Comissão de Bolsas a análise dos documentos e a 
síntese do resultado. 

3.3 Para a concessão das bolsas, serão considerados: 

I - Em caráter eliminatório,  relação direta do projeto de pesquisa do candidato e projeto do 
PPGL aprovado pelo CNPq - cf. Apêndice A;

II - Em caráter classificatório: 

i) a nota final do processo seletivo, valendo 50% do total no processo;

ii) as condições socioeconômicas e o mérito acadêmico dos candidatos, valendo os emais 50% 
do total no processo, na proporção de 20% e 80%, respectivamente, na(s) bolsa(s) de doutorado 
e na proporção 50% e 50%, respectivamente, na(s) bolsa(s) de mestrado.

III  -  À nota  da  produção  científica  dos(as)  candidatos(as)  sem  vínculo  empregatício 
permanente com IES, serão acrescidos 30%.

IV - A classificação socioeconômica dos(as) candidatos(as) a bolsas se dará mediante processo 
classificatório que alcançará um total máximo de 10 (dez) pontos, considerando-se:

i) RENDA: critério principal, cuja pontuação vai de 0 até 8 (considerada 8 a menor renda do 
certame).  A renda será verificada:  i)  pela cópia da declaração anual  de IRPF do ano fiscal 
imediatamente anterior ao da seleção do candidato à bolsa. Em caso de isenção, renda será 
verificada  em  outros  documentos:  i)  cópia  de  carteira  de  trabalho  autenticada;  cópia  da 
declaração do IRPF ou de declaração de renda de pais ou responsáveis legais, quando for o 
caso;  ii)  pelos  valores  disponíveis  em  Conta  Corrente  ou  Conta  Poupança,  mediante 
apresentação de cópia de extrato bancário atualizado (dos últimos 3 meses); iii) em caso de 
alunos estrangeiros,  terão validade documentos oficiais  do país de origem ou declaração de 
outra natureza, a serem avaliados pela Comissão.

Serão consideradas: a renda individual do pós-graduando solteiro e sem dependentes; a renda 
individual do pós-graduando solteiro e com dependentes; a renda familiar do pós- graduando 
casado ou que mantenha união estável ou a renda dos responsáveis legais, quando for o caso.

ii) MORADIA:  critério  cuja  pontuação  vai  de  0  até  2  (considerada  2  a  situação  de  mais 
vulnerabilidade econômica). Os documentos necessários são: cópia do contrato de aluguel ou 
similar;  cópia  da escritura  pública  do imóvel;  declaração de próprio punho,  com assinatura 
reconhecida, informando sobre a natureza da moradia (empréstimo, cessão etc.).

Os  itens  (i) e  (ii) serão  avaliados  e  valores  proporcionais  serão  atribuídos  aos  candidatos, 



levando-se em consideração, ainda, as despesas mensais e a situação de moradia do candidato, 
conforme o Apêndice B, a ser preenchida pelo candidato e entregue junto com os documentos. 
A relação entre os critérios  (i) e  (ii) e os itens da Tabela constante no mencionado apêndice 
redundarão na nota final do candidato nos critérios socioeconômicos.

3.3. Em caso de empate, será dada preferência, respeitando a ordem abaixo disposta, para 
os(as) alunos(as) que:

I - já qualificaram o projeto de tese;

II - já cursaram os créditos necessários para a integralização do curso; III – apresentam menor 

tempo previsto para a conclusão do curso;

IV – exibem maior índice de aproveitamento no histórico escolar; 

V – têm maior nota no resultado do exame de ingresso do PPGL; VI – possuem maior idade.

4. DOS RECURSOS

4.1. O(A) candidato(a)  poderá  interpor  recurso ao  resultado final  no prazo de  24 (vinte  e 
quatro)  horas,  após  a  publicação  do  resultado  da  referida  etapa  no  mural  ou  no  sítio  do 
Programa.  Será  considerada  para  cômputo  do  prazo  a  data  de  protocolo  na  secretaria  do 
Programa.

4.2. Os recursos  deverão  ser  enviados  ao  e-mail  <processo.seletivo.ppgl@contato.ufsc.br>, 
contendo o nome completo do(a) candidato(a), exposição de motivos e fundamentação teórica 
para  o  pedido  de  revisão.  No  campo  assunto,  deve  constar,  obrigatoriamente,  a  expressão 
RECURSO BOLSA – NOME DO(A) CANDIDATO(A).

4.3. Serão indeferidos os recursos que não atenderem aos dispositivos aqui estabelecidos.

4.4. A Comissão de Bolsas é a única instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual não caberão outros recursos.

§ 1º. A Comissão de Bolsas emitirá parecer no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o 
encerramento do prazo de recurso.

§ 2º. O parecer será enviado por-email, quando for o caso.

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. A vigência dos resultados deste Edital fica limitada a um período máximo de seis meses.

5.2. Em  caso  de  fraude  relativa  à  apresentação  de  documentação,  o  candidato  será 
automaticamente  desclassificado  do  certame,  sem  direito  a  concorrer  em  editais  de  bolsa 
posteriores do PPGL.

Parágrafo único –  Se a fraude relativa à documentação for constatada durante a vigência da 
bolsa,  seu  pagamento  será  imediatamente  suspenso  e  o  bolsista  poderá  sofrer  as  sanções 



disciplinares previstas no Regimento Geral da UFSC.

5.3. Os casos omissos serão apreciados pela Comissão  de Bolsas (CG/PROEX)  do Programa 
de Pós-Graduação em Linguística da UFSC.

Profa. Dra. Rosângela Pedralli
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Linguística



APÊNDICE A - PROJETO APRESENTADO PELO
PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA DA UFSC PARA A CHAMADA N. 25 DO 

CNPq

TÍTULO: 

DESCRIÇÃO, ANÁLISE E CONSTRUÇÃO DE ACERVO DE DADOS: POR UM OLHAR 
MULTINIVELAR, MULTIDIMENSIONAL E INTERDISCIPLINAR DA LINGUAGEM

1 - DESCRIÇÃO: 

A  proposta  é  investir  no  diálogo  multinivelar,  multidimensional  e  interdisciplinar  entre  as 
quatro áreas do concentração presentes no programa de pós-graduação em Linguística da UFSC 
– Linguística Aplicada,  Psicolinguística,  Sociolinguística e Dialetologia,   e Teoria e Análise 
Linguística – em prol  da construção de procedimentos  de descrição e análise  de elementos 
linguísticos  e/ou discursivos. Isso inclui  um diáogo entre diferentes níveis e abordagens: (i) 
entre abordagens descritivas e analíticas, (ii) entre perspectivas sociais, funcionais e cognitivas, 
(iii) entre visões estruturais e discursivas, (iv) entre níveis de análise linguística. O  corpus de 
descrição  e  análise  compreende  unidades  linguísticas  de  diferentes  níveis  oriundas  do 
português, de línguas gesto-visuais, de línguas indígenas e de línguas africanas. Busca-se, com 
isso,  construir  ferramentas  de  análise  que  sejam  multinivelares,  multidimensionais  e 
interdisciplinares, capazes de lidar de maneira integrada com os fenômenos de linguagem em 
sua complexidade. Ademais, busca-se compreender as políticas linguísticas subjacentes a essas 
pesquisas,  explicitando  suas  constribuições  para  a  promoção  da  diversidade  linguístico-
discursiva. Os resultados das pesquisas serão disponibilizados no site do programa, seja através 
da publicação de edições temáticas das revistas do PPGL (Fórum Linguístico e Working Papers 
em Linguística), seja através de publicações específicas em diferentes formatos, desde artigos, 
até  formatos  digitais,  como  podcasts  ou  entrevistas  gravadas.  Tais  produtos  integrarão  um 
acervo de dados que será disponibilizado para fins de usos instrucionais ou de pesquisa para 
professores,  tradutores  e  pesquisadores  de  línguas  naturais,  assim  como  para  os  demais 
interessados em questões de linguagem. 

2 - PROBLEMAS: 

Os  problemas  centrais  deste  projeto  englobam  desde  interfaces  teórico-metodológicas,  até 
procedimentos de análise de fenômenos linguísticos multidimensionais, a exemplo: (i) diálogo 
entre campos teóricos diferentes – cognitivos, sociais, políticos, funcionais e formais – em prol 
de  uma  descrição  e  compreensão  das  diferentes  faces  e  interpretações  dos  fenômenos  de 
linguagem,  com as  subjacentes  implicações  para as políticas  linguísticas;  (ii)  construção de 
objetos de pesquisa cuja a análise acione diferentes níveis de linguagem, em prol de uma olhar 
multidimensional sobre os fenômenos e práticas de linguagem; (iii) construção de modelos de 
descrição que permitam a sistematização de elementos linguísticos passíveis de serem usados 
em diferentes contextos, como de inteligência artificial e de usos instrucionais; (iv) análise de 
práticas  de  linguagem e  de  línguas  com fins  de  compreensão  da  maneira  como elementos 
formais, funcionais e/ou interacionais atuam na promoção da comunicação e no processo de 
produção  e  recepção  dos  sentidos;  (v)  reflexão  sobre  as  diferentes  políticas  linguísticas 
presentes nas propostas de descrição e de análise linguística,  com vistas a contribuir  para a 
compreensão  e  promoção  da  diversidade  linguístico-discursiva  brasileira  e  africana;  (vi) 
descrição e análise de fenômenos de linguagem do português brasileiro e africano, de línguas 
gesto-visuais, e de línguas indígenas e africanas.



3 - RELEVÂNCIA:

O presente projeto integrado possibilitará a articulação de uma série de pesquisas específicas 
voltadas para a descrição e análise de fenômenos de linguagem a partir de uma perspectiva 
multinivelar, multidimensional e interdisciplinar. Embora os fenômenos de linguagem variem 
de  acordo  com  o  recorte  de  cada  projeto  específico,  espera-se  que  as  pesquisas  busquem 
convergência teórico-metodológica e analítica, articulando, pelo menos, mais de um nível de 
análise,  ou mais de um olhar teórico-metodológico ou interpretativo.  Com isso, este projeto 
criará condições para que diferentes linhas de pesquisa do programa possam dialogar entre si 
através  das  pesquisas  realizadas,  com vistas  à  construção  de  uma proposta  interdisciplinar. 
Além  disso,  considera-se  relevante  que  cada  projeto  de  pesquisa  específico  explicite  as 
possíveis  contribuições  para  o  campo  epistemológico  e  social,  atentando  para  as  políticas 
linguísticas subjacentes.
As linhas contempladas incluem: 
ESTUDOS DO CAMPO DISCURSIVO 
AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO DA LINGUAGEM 
POLÍTICA LINGUÍSTICA 
SINTAXE E SEMÂNTICA DAS LÍNGUAS NATURAIS  
LIBRAS

4 - OBJETIVOS:

Objetivo Geral: Promover descrição, análise e construção de acervo de dados sobre fenômenos 
da linguagem a partir de um olhar multinivelar, multidimensional e interdisciplinar, que coloque 
em  relação  diferentes  níveis  linguísticos,  abordagens  teórico-metodológicas  e  gestos 
interpretativos sobre os fenômenos de linguagem.

Objetivos Específicos:
(i) descrever fenômenos de linguagem a partir de interfaces entre níveis linguísticos:  fonético e 
fonológico, morfológico e sintático, semântico/pragmático e discursivo, entre outros;
(ii)  promover  articulação  teórica  e/ou  metodológica  entre  abordagens,  com fins  de analisar 
fenômenos  de  linguagem  a  partir  de  uma  perspectiva  multinivelar,  multidimensional  e 
interdisciplinar;
(iii) explicitar as políticas linguísticas subjacentes a essas pesquisas, com vistas a evidenciar as 
contribuições dos trabalhos para a compreensão e promoção da diversidade linguística; 
(iv) construir um acervo de dados com o resultado das pesquisas específicas, atentando para a 
inovação teórico-metodológica, ao colocar em diálogo níveis, abordagens e/ou metodologias. 

5 - PRODUTOS ACADÊMICOS A SEREM APRESENTADOS:

- Publicações em periódicos e volumes de relevância nacional e internacional. 
-  Disponibilização  dos  produtos  no  site  do  PPGL,  seja  através  da  publicação  de  números 
especiais das revistas do Programa, seja através de materiais  digitais de divulgação, como o 
Portal  Línguas,  Literaturas  e  Práticas  Sociais  (http://portallinguas.ufsc.br/)  e  redes  sociais  do 
Programa, entre outros formatos.
- Construção e alimentação de um acervo de dados que integre tanto os fenômenos analisados 
pelos projetos específicos, como as propostas teórico-metodológicas e analíticas utilizadas.
- Construção de um espaço de diálogo entre as diferentes abordagens teórico-metodológicos e 
interpretativas  usadas,  em  prol  de  um  tratamento  multinivelar,  multidimensional  e 
interdisciplinar dos fenômenos da linguagem.



APÊNDICE B - FICHA DE AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO SOCIOEONÔMICA E 
DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO

DESPESAS MENSAIS

Aluguel R$

Financiamento R$

Alimentação R$

Transporte Carro Moto Público Não Utiliza

Outras despesas R$

SITUAÇÃO DA
MORADIA

COM O MOR A Sozinh o Com 
Famíl ia

Com parent es Em república ou 
similares

SITUAÇ ÃO 
DA MORADI A

Própri a Alugad a Financiada Emprestada

Para fins de comprovação, os documentos necessários são os seguintes:

Aluguel: contrato de locação ou similar. Financiamento: comprovante bancário. Alimentação: 

preencher com média mensal de gastos. Transporte: incluir média mensal de gastos.

Outras despesas: comprovante bancário ou similar.
Situação de moradia: escritura pública do imóvel ou contrato de locação ou comprovante 
bancário de financiamento ou carta assinada com assinatura reconhecida (no caso de moradia 
emprestada).



APÊNDICE C - CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO DE DESEMPENHO ACADÊMICO 
PARA O DOUTORADO 

Produção científica (autoria, coautoria e organização) Pontuação
por publicação
para doutorandos

Autoria e coautoria de livro científico (em editoras com Conselho 
Editorial)

2
0

Organização de livro científico (em editoras com Conselho 
Editorial)

1
5

Autoria e coautoria de capítulos de livros (em editoras com 
Conselho Editorial)

1
0

Autoria e coautoria de trabalhos completos em anais de eventos 
(com ISSN)

2

Autoria e coautoria de resumos expandidos em anais de eventos 
(com ISSN)

1

Autoria e coautoria de artigos em periódicos 
indexados (qualis 2016)

Qualis A1 1
0

Qualis A2 8

Qualis B1 7

Qualis B2 6

Qualis B3 5

Qualis B4 4

Qualis B5 3

Qualis C 2

Autoria e coautoria (até 3 autores) de artigos em periódicos com 
ISSN, mas sem classificação no qualis

1

Apresentação de Trabalhos em Eventos Nacionais 0,5



Apresentação de Trabalhos em Eventos Internacionais 1

Organização de Eventos 1

Monitoria (por ano) 2

Participação em bancas 1

Projeto de extensão (por ano) 2

Projeto de pesquisa (por ano) 3

Experiência em docência no ensino superior nos últimos 5 anos (por 
semestre)

2

Experiência de docência na educação básica nos últimos 5 anos (por 
semestre)

1

Estágio de docência (por semestre) 1

Representação em órgãos colegiados de IES ou compatível com a 
área de pesquisa (por ano)

0,5

Qualificação de tese no programa de pós-graduação, no prazo de 30 
meses

20

Qualificação de artigo, no prazo de 30 meses 10
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