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EDITAL N°. 032/2021 – PPGL/UERN

CHAMADA PÚBLICA PARA CANDIDATOS A BOLSISTA DE ESTÁGIO PÓS-
DOUTORAL FAPERN/CAPES

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), no uso de suas atribuições legais
e regimentais, e considerando (i)  o exíguo prazo para preenchimento de vagas para bolsas de pesquisa,
conforme cronograma do Edital nº 013/2021-FAPERN/CAPES; (ii) a importância do desenvolvimento de
pesquisa na modalidade de estágio pós-doutoral  para o PPGL/UERN; resolve tornar  pública a presente
chamada para candidatos a bolsa para estágio pós-doutoral, a ser realizado no Programa de Pós-Graduação
em Letras (PPGL), do  Campus Avançado de Pau dos Ferros (CAPF), da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte (UERN), em conformidade com o Edital nº 013/2021-FAPERN/CAPES e de acordo com o
presente EDITAL.

1. DA NATUREZA DA BOLSA (FAPERN/CAPES) 

1.1 A bolsa destinada a estágio de pós-doutorado tem vinculação direta com o Projeto de “Apoio a
Programas  em Consolidação  para  o  Desenvolvimento do  Semiárido”  no  âmbito  do  PDPG-
FAPERN/CAPES, com observância do Edital 12/2021 FAPERN/CAPES - Apoio a programas de
pós-graduação emergentes do RN na área de desenvolvimento do Semiárido.

1.2 A bolsa se vincula ainda ao Projeto “Desenvolvimento do Semiárido: atuação e consolidação do
Programa de Pós-graduação em Letras PPGL/UERN” contemplado pelo Edital nº 013/2021-
FAPERN/CAPES, cujo resumo encontra-se no Anexo II.

2. DA QUANTIDADE DE BOLSA, DURAÇÃO DO ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL E RENOVAÇÃO

2.1. Será disponibilizada 01 (uma) bolsa FAPERN/CAPES, vinculada ao Projeto “Desenvolvimento do
Semiárido: atuação e consolidação do Programa de Pós-graduação em Letras PPGL/UERN”,
do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), a ser concedida ao primeiro lugar do resultado
final.

2.2. Os projetos de pesquisa dos candidatos devem considerar o prazo de 12 meses, sem possibilidade de
renovação.

3. DOS REQUISITOS DOS CANDIDATOS À BOLSA

3.1. Dos candidatos a bolsista e outros, exige-se:
3.1.1 – possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos avaliados pela
CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este
deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação;
3.1.2 – disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, currículo
com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e tecnológicos de impacto
e/ou prêmios de mérito acadêmico;
3.1.3  – não ser aposentado ou estar em situação equiparada;
3.1.4 - quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades profissionais e sem percepção
de vencimentos.

4. DAS ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA



4.1. São atribuições do bolsista pós-doutoral:
 Exercer atividades de ensino e pesquisa na graduação e pós-graduação;
 Participar de bancas de exames de qualificação e defesas de dissertação de alunos do PPGL;
 Apresentar os resultados de sua pesquisa em eventos acadêmico/científicos da área;
 Publicar resultados da pesquisa em forma de artigos em periódicos, livros e anais de eventos;
 Elaborar  Relatório  de  Atividades  Anual  e  de  Relatório  Final  em até  60  (sessenta)  dias  após  o

encerramento da bolsa;
 Apresentar produto derivado da pesquisa com vinculação direta ao Projeto  “Desenvolvimento do

Semiárido: atuação e consolidação do Programa de Pós-graduação em Letras PPGL/UERN”;
 Restituir  à  FAPERN/CAPES  os  recursos  recebidos  irregularmente,  quando  apurada  a  não

observância das normas do Edital  nº 013/FAPERN/CAPES, salvo se motivada por caso fortuito,
força  maior,  circunstância  alheia  à  sua  vontade  ou  doença  grave  devidamente  comprovada  e
fundamentada. 

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, de forma online, no prazo compreendido entre as
16h   do dia   28 de julho de 2021 e 14h do dia 29 de julho de 2021, via e-mail do PPGL/UERN:
ppgl.pferros@uern.br,  devendo  conter  como  Assunto:  SELEÇÃO  DE  BOLSA  2021_POS-
DOC_FAPERN/UERN.

5.2.  Mensagens com assunto divergente ou com documentação incompleta não serão consideradas para
efeito de inscrição.

5.3. A Comissão não avaliará projetos e planos de trabalho cujas inscrições estejam com formulários não
preenchidos, não preenchidos completamente ou com documentação incompleta. 

5.4.  A Coordenação do PPGL não se responsabiliza por problemas de ordem técnica que inviabilizem a
inscrição dos candidatos.

5.5.Para a inscrição, será exigida a seguinte documentação:
 Formulário  de  requerimento  de  inscrição,  disponível  no  sítio  do  PPGL  na  internet:

propeg.uern.br/ppgl;
 Cópia da carteira de identidade (RG);
 Cópia do cadastro de pessoa física (CPF);
 Cópia do Título de Eleitor;
 Cópia de comprovante de residência;
 Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais;
 Comprovante de quitação com as obrigações militares (candidatos do sexo masculino);
 Cópia do diploma de doutorado ou equivalente;
 Cópia do Projeto de Pesquisa;
 Comprovação dos dados bancários (cópia do cartão do banco, com identificação da agência e da

conta), não sendo aceitos dados bancários de terceiros.
 Declaração de Veracidade dos Documentos Anexados, conforme Anexo III.
 Cópia do currículo da Plataforma Lattes atualizado nos últimos três meses (sem comprovações).
5.6. Após  a  aprovação,  o(a)  candidato(a)  selecionado(a)  terá  a  documentação  remetida  à  FAPERN,

conforme orientação do Edital nº 013/2021-FAPERN/CAPES.
5.7. O projeto  de  pesquisa  (até  dez  páginas) deve  seguir  as  normas  da  ABNT  e  conter,

obrigatoriamente: 
(i) título; 
(ii) introdução e justificativa, apresentando a relação do tema com o projeto “Desenvolvimento do
Semiárido: atuação e consolidação do Programa de Pós-graduação em Letras PPGL/UERN”; 
(iii) objetivos, com definição e delimitação clara do objeto de estudo relacionado à temática do
semiárido e com as linhas de pesquisa 1 e 2 do PPGL/UERN; 
(iv) metodologia a ser empregada; 
(v) cronograma das atividades; 
(vi) referências bibliográficas; 



(vii) contribuição do projeto para a promoção do ensino, formação e aprendizagem; 
(viii) produto derivado da pesquisa e que mantenha relação com o projeto  “Desenvolvimento do
Semiárido: atuação e consolidação do Programa de Pós-graduação em Letras PPGL/UERN”;
(ix) indicação do professor supervisor, conforme lista disponibilizada no item 9.

6. DA SELEÇÃO

6.1. A seleção será conduzida por Banca Examinadora composta por professores do PPGL.
6.2. Para a seleção, serão avaliados os seguintes quesitos:
a. Projeto de Pesquisa;
b. Currículo da Plataforma Lattes;
6.3. O  resultado  da  análise  do  projeto  de  pesquisa  e  do  currículo  será  divulgado  até  22h  do  dia
29/07/2021.
6.4.  O início  das  atividades  no  Estágio  Pós-Doutoral  será  imediatamente  após  o  resultado  final  do
Processo Seletivo.
6.5. O(A) pesquisador(a) em efetivo Estágio de Pós-Doutorado no PPGL terá um Professor Supervisor
específico,  indicado  pelo(a)  candidato(a)  para  acompanhá-lo  no  desenvolvimento  das  atividades
planejadas para o estágio.

7. DA SUSPENSÃO DA BOLSA

7.1  A bolsa será suspensa devido à doença grave que impeça o bolsista de participar das atividades
previstas.
7.1.1  A suspensão pelos motivos previstos no item 7.1 não será computada para efeito de duração da
bolsa.

8. DO CANCELAMENTO DA BOLSA

8.1  A bolsa poderá ser cancelada pela FAPERN/CAPES ou pelo PPGL/UERN a qualquer tempo por
infringência  aos  normativos  da  FAPERN e/ou  da  CAPES,  ficando o  bolsista  obrigado  a  ressarcir  o
investimento  feito  indevidamente  em  seu  favor,  de  acordo  com  a  legislação  federal  vigente,  e
impossibilitado de receber  benefícios  por parte da FAPERN/CAPES pelo período de até  cinco anos,
contados do conhecimento do fato, em prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e penais.

8.2 O bolsista poderá ser substituído no âmbito do Programa de Pós-Graduação, a qualquer tempo, em
casos de desempenho insuficiente, desistência, abandono, interrupção ou finalização da vigência da bolsa
ou projeto. Nestes casos, a substituição do bolsista deverá ser precedida do cancelamento da bolsa vigente
e cadastramento posterior do novo bolsista.

9. DAS LINHAS DE PESQUISA E ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DO PPGL

O candidato  deve  apresentar  projeto  de  pesquisa  vinculado  (até  dez  páginas)  a  uma  das  linhas  de
pesquisa e professor(a) orientador(a), conforme abaixo:

9.1 Área de Concentração: Estudos do Discurso e do Texto
Estudos sobre o discurso e o texto em diversas práticas discursivas, sob múltiplas abordagens teóricas,
numa perspectiva  interdisciplinar  de construção do conhecimento  na área  da linguagem, em que os
textos, como materialização dos discursos, possibilitam a investigação em diversos campos discursivos. 

9.1.1 Linha de pesquisa 01: Discurso, Memória e Identidade
Articula pesquisas que estudam relação entre discurso, memória e identidade, investigando o sentido em
diferentes campos discursivos, preferencialmente o literário,  o midiático e o acadêmico, em diversos
contextos sócio históricos de produção.
Professor supervisor

 Prof. Dr. José Cezinaldo Rocha Bessa.



9.1.2 Linha de pesquisa 02: Texto e Construção de Sentidos
Articula pesquisas sobre os fatores responsáveis pela produção de sentidos no texto, considerando os 
elementos envolvidos na produção e na recepção, com vistas a oferecer contribuições ao ensino do texto.
Professores(as) supervisores(as)  : 

 Prof. Dr. João Bosco Figueiredo Gomes;
 Prof. Dr. Wellington Vieira Mendes.

10. DO RESULTADO

10.1. A publicação do resultado da seleção ocorrerá até as 22h dia 29 de julho de 2021, no sítio do PPGL
na internet (propeg.uern.br/ppgl).

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste EDITAL só poderão ser feitas por meio de outro
Edital.

11.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras
(PPGL/UERN).

  
Pau dos Ferros, 28 de julho de 2021.

Prof.ª Dra. Lidiane de Morais Diógenes Bezerra
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras

PPGL/CAPF/UERN
Portaria n. 637/2020-GP/FUERN



ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

SELEÇÃO DE BOLSISTA PÓS-DOUTORAL – BOLSA FAPERN/CAPES
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

Linha de Pesquisa: 
                  (  ) Discurso, memória e identidade
                  (  ) Texto e construção de sentidos

Dados Pessoais
Nome Completo:
Endereço completo:_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________

Doutorado em: (  )Letras
Doutorado em: (  )Áreas Afins, especifique(                         )
Instituição de origem:_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

Título do Projeto de Pesquisa:_________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________

Telefones: (  )__________-__________
Telefones: (  )__________-__________
Telefones: (  )__________-__________
E-mail:

Homologação pelo PPGL

Pau dos Ferros, ____/07/ 2021.

Assinatura Requerente
(não rubricar)

Coordenador do PPGL



Anexo II – Resumo do Projeto do PPGL/UERN – Edital nº 013- FAPERN-CAPES

TÍTULO DO PROJETO 

Desenvolvimento  do  Semiárido:  atuação  e  consolidação  do  Programa  de  Pós-graduação  em  Letras
PPGL/UERN 

RESUMO DO PROJETO

O Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(UERN) iniciou suas atividades em 10 de junho de 2008 e oferece os cursos de mestrado e de doutorado
acadêmicos em Letras, ambos com Área de Concentração em “Estudos do Discurso e do Texto” e com três
linhas de pesquisa: (i) Discurso, Memória e Identidade; (ii) Texto e Construção de Sentidos; e (iii) Texto
Literário, Crítica e Cultura. O PPGL tem sua sede no Campus de Pau dos Ferros, no Estado do Rio Grande
do Norte (RN). A presente proposta visa a: (i) formar mestres e doutores de alto nível, comprometidos com o
avanço do conhecimento para o exercício, especialmente, do desenvolvimento da região do semiárido, por
meio da pesquisa e do ensino em nível de pós-graduação; (ii) estimular a produção e a socialização do
conhecimento viável e útil ao desenvolvimento regional, no campo da educação, da ciência e da tecnológica;
(iii)  contribuir  para  uma reflexão contínua  e  crítica  dos  processos  educativos  voltados  à  formação dos
profissionais da educação e da educação científica e tecnológica. A concretização do presente projeto deve
favorecer a formação de docentes e de pesquisadores capazes intervir de modo efetivo na realidade local e
regional, tanto por meio da docência, contribuindo para a melhoria do ensino na educação básica e superior,
como também por  meio da pesquisa científica,  coordenando e orientando projetos significativos  para o
avanço científico e para o desenvolvimento da região do semiárido.



Anexo III –  Termo de Veracidade dos Documentos Anexados

EDITAL 13/2021 FAPERN/CAPES

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

Eu, ________________________, residente e domiciliado em _____________________, inscrito no CPF
sob o nº _______________________, DECLARO, para fins de direito, sob as penas ao art. 299 do Código
Penal Brasileiro, que as informações e os documentos apresentados para _______________________ são
verdadeiros e autênticos. E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

DOCUMENTOS APRESENTADOS:

Fico ciente através desse documento que a falsidade dessa declaração configura crime previsto no Código 
Penal Brasileiro, passível de apuração na forma da Lei bem como pode ser enquadrada como Litigância de 
Má Fé.

Natal/RN, ____ de _______________ de 2021.

____________________________
(nome/assinatura)



ANEXO IV – TERMO DE COMPROMISSO E CONCESSAO DE BOLSA (TCCB)

EDITAL 13/2021 FAPERN/CAPES

TERMO     DE     COMPROMISSO E CONCESSÃO DE BOLSA (TCCB)

Declaro, para os devidos fins, que eu____________________
______________________________,  CPF  ____________________________,  aluno(a)  devidamente
matriculado  (a)  na  Universidade/  Fundação/Instituto/Associação/Escola/Faculdade ____________
              ______________________, no Curso/Área __________________________________ sob o número
de   matrícula                , em nível de  _______________, tenho ciência das obrigações inerentes  à
qualidade de beneficiário de bolsa do Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (Pdpg) – Parcerias
Estratégicas nos Estados, e nesse sentido, COMPROMETO-ME a respeitar as seguintes cláusulas:

I. dedicar-me integralmente às atividades do Programa de Pós-Graduação;

II. quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades profissionais e sem percep-
ção de  vencimentos;

III. comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante às normas definidas pela instituição
promotora do curso; não possuir qualquer relação de trabalho com a instituição promotora do Pro-
grama de Pós-Graduação; 

IV. realizar estágio de docência nos termos do art. 18 da Portaria – CAPES  nº 076, de 14  de  abril de
2010;

V. não ser aluno em programa de residência médica;

VI. ser classificado no processo seletivo especialmente instaurado pela Instituição de Ensino Superior
em que realiza o curso;

VII. não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de outro pro-
grama da CAPES, de outra agência de fomento pública, nacional ou internacional, ou empresa
pública ou privada, exceto nas situações das alíneas a e b do inciso XI, do art. 9º da Portaria –
CAPES  nº 076, de 14  de  abril de 2010;

VIII. assumir a obrigação de restituir os valores despendidos com bolsa, na hipótese de interrup-
ção do estudo, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, circunstância alheia à vontade
ou doença grave devidamente comprovada.



A inobservância das cláusulas citadas acima, e/ou se praticada qualquer fraude pelo(a) beneficiário,
implicará(ão) no cancelamento da bolsa, com a restituição integral e imediata dos recursos, de acordo
com os índices previstos em lei competente, acarretando, ainda, a impossibilidade de receber benefícios
por parte da CAPES, pelo período de 5 (cinco) anos, contados do conhecimento do fato.

Assinatura do(a) bolsista: 

Local e data:  

______________________________________________________________________________

Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação
Assinatura e Carimbo
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