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EDITAL N.º 024/2022 – PPGL/CAPF/UERN 
 

 

A Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), torna público, pelo presente 

Edital, o processo seletivo para concessão de Bolsas de Mestrado. 

 

 

1. DAS BOLSAS 

 

1.1 Serão disponibilizadas 16 (dezesseis) bolsas para preenchimento imediato para o curso de Mestrado 

pelo Programa Demanda Social (DS); 

1.2 As bolsas disponibilizadas seguem o disposto no regulamento do Programa de Demanda Social 

(DS), constante na Portaria Nº 76 de 14 de abril de 2010, da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES. 

 

 

2. INSCRIÇÃO 

 

2.1 Serão aceitas inscrições de alunos regularmente matriculados no PPGL. 

2.2 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar os seguintes documentos: 

a) Requerimento de inscrição devidamente preenchido – Anexo I  

b) Termo de Compromisso do discente – Anexo II 

c) Cópia do RG; 

d) Cópia do CPF; 

e) Cópia de Comprovante de residência (água, luz ou telefone); 

f) Cópia do comprovante de conta bancária, obrigatoriamente do Banco do Brasil (conta individual), 

com numeração legível da agência e conta corrente ou documento de abertura de conta expedido pela 

agência (no caso de cartão, apenas a parte da frente).  

g) Cópia da publicação no diário oficial ou Portaria de liberação das atividades profissionais e sem 

percepção de vencimentos, quando possuir vínculo empregatício.  

 

 

3. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO  

 

3.1 As inscrições serão realizadas no período de 09 e 10 de maio de 2022, por e-mail 

(ppgl.pferros@uern.br), devendo conter como assunto: SELEÇÃO DE BOLSA 

2022_MESTRADO_DS CAPES. 
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4. DA DURAÇÃO DA BOLSA 

 

4.1 As bolsas serão concedidas pelo tempo máximo de 12 (doze) meses, podendo ser renovada até o 

termo final do tempo de duração do curso, qual seja: 24ª (vigésimo quarto) mês de curso. 

 

 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

5.1 A seleção será realizada pela Comissão de Bolsas, tomando como referência o artigo 9º da Portaria 

CAPES nº 76, de 14 de abril de 2010, que regulamenta o Programa de Demanda Social (DS), fixando 

os requisitos para concessão de bolsa. 

5.2 O primeiro classificado será o candidato que obtiver o melhor desempenho no processo seletivo 

2021, dentre os inscritos. A classificação dos demais será realizada uniformemente entre as linhas de 

pesquisa do Programa, a saber: LINHA 01 – Discurso, memória e identidade; LINHA 02 – Texto e 

construção de sentidos; LINHA 03 – Texto literário, crítica e cultura. Por exemplo, se o primeiro 

classificado for da LINHA 02, o próximo candidato contemplado com a bolsa será da LINHA 03, e 

assim sucessivamente, seguindo a regra da uniformidade. 

5.3 Os candidatos serão classificados considerando os seguintes critérios: 

a) 1º: melhor classificação no resultado final do processo seletivo para curso de Mestrado do PPGL, por 

linha de pesquisa;  

b) 2º: não ter vínculo empregatício e dedicar-se integralmente ao mestrado; 

c) 3º: quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades profissionais e sem percepção 

de vencimentos. 

5.4 Os candidatos classificados além da quantidade de bolsas especificadas no item 1.1 poderão ser 

contemplados, à medida que forem surgindo novas cotas ou em caso de disponibilidade das cotas 

existentes. 

 

6. DO CRONOGRAMA 

 

Lançamento do Edital 05 de maio de 2022 

Inscrições 09 a 10 de maio de 2022 

Seleção e Publicação do Resultado 11 de maio de 2022 

Prazo para recurso 12 de maio de 2022 

Publicação do Resultado Definitivo 13 de maio de 2022 

 

7. DA DIVULGAÇÃO 

 

7.1 A divulgação do resultado final do processo de seleção de bolsas será realizada no site do PPGL 

(propeg.uern.br/ppgl). 

7.2 O candidato selecionado e convocado por edital pela Comissão de Bolsas deverá enviar, por e-mail 

(ppgl.pferros@uern.br), a seguinte documentação, devidamente assinada e com todas as informações 

necessárias, para viabilizar a formalização da concessão da bolsa junto à PROPEG: 

1. Formulário de cadastramento de bolsista (será enviado ao e-mail do discente selecionado com 

as devidas orientações para preenchimento). 
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8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Bolsas, com consulta direta à 

Comissão de Assuntos Administrativos do PPGL, se necessário.  

 

 

Pau dos Ferros/RN, em 05 de maio de 2022.  

 

 

 

 

COMISSÃO DE BOLSAS DO PPGL  

Profa. Dra. Lidiane de Morais Diógenes Bezerra – Presidente  

Profa. Dra. Maria do Socorro Maia Fernandes Barbosa – Membro  

Discente Izaías Serafim de Lima Neto – Membro 
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ANEXO I:  

(Obs.: O arquivo editável encontra-se em link específico no site do PPGL) 
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ANEXO II 

 

 

                 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Declaro, para os devidos fins, que eu,______________________________________________________________, 

CPF __________________________, aluno (a) devidamente matriculado (a) da Universidade________________________ 

_______________________________________________ no Curso/Área ___________________________________ sob o 

número de matrícula ___________________, em nível de __________________, tenho ciência das obrigações inerentes à 

qualidade de beneficiário de bolsa, conforme regulamento vigente do Programa de Demanda Social – DS, anexo à Portaria 

nº 76, de 14 de abril de 2010, 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 percepção de vencimentos;  

III – comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante às normas definidas pela instituição promotora do curso; 

IV – não possuir qualquer relação de trabalho com a instituição promotora do Programa de Pós-Graduação; 

V – realizar estágio de docência de acordo com o estabelecido no art. 18 do regulamento vigente; 

VI – não ser aluno em programa de residência médica; 

VII – ser classificado no processo seletivo especialmente instaurado pela Instituição de Ensino Superior em que realiza o 

curso; 

VIII - não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de outro programa da CAPES, de 

outra agência de fomento pública, nacional ou internacional, ou empresa pública ou privada, exceto nas situações das alíneas 

a, b e c do inciso XI, do art. 9º do regulamento vigente.  

IX - assumir a obrigação de restituir os valores despendidos com bolsa, na hipótese de interrupção 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) beneficiário (de bolsa ou taxa):________________________________________  

Local e data: _____________________________________________________________________ 

 

Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação 

 

 

 

___________________________________ 

Carimbo e assinatura 

 

 

 

Representante da Comissão de Bolsas DS/Capes 

 

 

 

___________________________________ 

Nome e assinatura 

 

 

 
 


