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EDITAL 20/2021

CONCESSÃO DE BOLSA DE DOUTORADO EM CARÁTER EXCEPCIONAL

O Comitê Gestor de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade

Federal do Paraná, composto pelas professoras: Michele Massuchin, coordenadora do PPGCOM;

João Martins Ladeira, vice-coordenador; Valquiria Michela John e Maurício Liesen, representantes

das linhas de pesquisa; Louize Nascimento,  representante discente,  no uso das suas atribuições

legais e regimentais, considerando:

-  A Resolução  32/17–  CEPE,  a  qual  estabelece  normas  gerais  únicas  para  os  cursos  de  pós-

graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) da Universidade Federal do Paraná;

- A Portaria 76/10 – CAPES, que regula o Programa de Demanda Social e as chamadas públicas

específicas da Fundação Araucária.

- O Regimento Geral da Universidade Federal do Paraná;

- As normas internas do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal

do Paraná;

RESOLVE:

Estabelecer  critérios  e  procedimentos  para  a  seleção  e  admissão  de  um(a)  bolsista  de

DOUTORADO, em caráter excepcional, com duração do benefício até março de 2022, do Programa

de Pós-Graduação em Comunicação na forma deste Edital. Os princípios que regem a distribuição

desta bolsa serão:

I.  o candidato deve fazer a solicitação de bolsa entregando toda a documentação na  forma

exigida por este edital; a comissão fará a análise caso a caso, entendendo que a cada ano se faz uma

nova avaliação dos alunos; para a implementação, vigora a distinção entre concessão a alunos novos

e concessão a alunos cursando a partir do 2o ano;

II. A bolsa em questão terá validade de quatro meses (dezembro de 2021 a março de 2022) sem a

possibilidade de renovação.

1. DOCUMENTOS PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE CONCESSÃO

A submissão deverá ser feita por e-mail  no endereço  ppgcom@ufpr.br  até 23h59 do dia  26 de

novembro de 2021, sendo que o email deve conter anexos os arquivos assim separados:

a) Formulário de inscrição (Anexo 1);
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b) Relatório de atividades (Anexo 2);

c)  Comprovantes  das  atividades:  devem  compor  um  único  arquivo  em formato  .pdf  e  estar

ordenados de acordo com a sequência do relatório.

2. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DA PROPOSTA DE CONCESSÃO

Os critérios básicos de elegibilidade do aluno à concessão da bolsa são:

I. não acumular outra bolsa de estudos proveniente de agências públicas de fomento;

II.  não ter  vínculo empregatício – exceto nos casos previstos pelo Regulamento do Proex, pela

portaria conjunta da Capes-CNPq 01/2010 e pela Portaria Capes 227/2017.

3. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DA BOLSA

O Comitê Gestor estabeleceu os seguintes  critérios para fins de concessão da bolsa em caráter

excepcional:

a) Produção acadêmica comprovada, pontuada de acordo com o Anexo 3 deste Edital;

b) Classificação geral no Processo Seletivo no qual o aluno foi aprovado, seguindo a pontuação

abaixo:

1o e 2o lugares: 30 pontos 

3o e 5o lugares: 24 pontos 

6o e 7o lugares: 18 pontos 

8o e 9o lugares: 12 pontos

10o lugar em diante: 6 pontos

Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, a ordem de classificação seguirá o seguinte

critério: classificação no exame de seleção.

Serão priorizados alunos que ainda não foram contemplados pela bolsa.

6. CRONOGRAMA

a) Submissão das propostas de concessão e renovação: a partir da publicação do presente edital até

23h59 do dia 26 de novembro de 2021, por meio do e-mail ppgcom@ufpr.br.

b) Análise das propostas pela Comissão de Bolsas: 28 de novembro de 2021;



      
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Setor de Artes, Comunicação e Design
Departamento de Comunicação Social
Programa de Pós-Graduação em Comunicação

c) Divulgação dos resultados, com informações sobre o Cadastro do Bolsista e sobre a assinatura do

Termo de Compromisso do bolsista: até o dia 29 de novembro 2021, pelo site do Programa;

d) Prazo para entrega de eventuais recursos: até 48h após a divulgação dos resultados no site do

Programa;

e) Resultado final do processo: até 03 de novembro de 2021 no site do Programa

f) Implementação da bolsa: de acordo com o calendário de implementação de bolsas da CAPES

para 2021/2022.

Comitê Gestor de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal

do Paraná

Curitiba, 23 de novembro de 2021.
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ANEXO 1 – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Nome do candidato
Nome do
orientador

Link do Currículo
Lattes

Curso e linha de
pesquisa

MESTRADO DOUTORADO
Comunicação e

formações
socioculturais

(    )

Comunicação e
política

(    )

Comunicação e
formações

socioculturais
(    )

Comunicação e
política

(    )

Ano de ingresso 2020 (    ) 2021 (    )

Já foi BOLSISTA
deste Programa de

Pós?
Não (    )

Sim (    )
Em: _________ (ano)

Possui vínculo
empregatício
atualmente?

Não (    )

Sim (    )
Especifique a atividade:

Data: ___________________________________________________________________________
 
Assinatura: ______________________________________________________________________
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ANEXO 2 – RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARA CONCESSÃO

Todas as atividades aqui descritas devem ser comprovadas com documentação em arquivo .pdf 
anexado, conforme item 1 deste edital.

Atividade Descrição: informar atividade e ano de 
realização

Pontos Total

Organização de 
eventos acadêmicos

5

Participação em 
Grupos de Pesquisa

3

Ouvinte em banca 
de 
Mestrado/Doutorad
o

1

Ouvinte em 
palestras oficiais do 
PPGCOM/UFPR

1

Participação como 
integrante de banca 
de avaliação de 
trabalho final de 
graduação e banca 
de avaliação de 
evento de Iniciação 
Científica 

3

Apresentação de 
artigo em evento

5

Publicação em 
periódico A11

30

Publicação em 
periódico A2

28

Publicação em 
periódico B1

25

Publicação em 
periódico B2

20

Publicação em 
periódico B3

15

1 De acordo com a Classificação de Periódicos Qualis Capes do quadriênio 2013-2016, disponível em 
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/
listaConsultaGeralPeriodicos.jsf. 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
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Publicação em 
periódico B4

12

Publicação em 
periódico B5

10

Organização de 
livro com conselho 
editorial e ISBN

20

Publicação de 
capítulo de livro 
com conselho 
editorial e ISBN

15

Publicação de livro 
autoral com 
conselho editorial e 
ISBN

25

Participação no 
comitê executivo da 
Revista Ação 
Midiática

10

Prêmios e distinções
recebidos

2

Entrevistas 
concedidas a Jornal, 
Rádio ou TV

1
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ANEXO 3 – PONTUAÇÃO CURRÍCULO

A pontuação para ordenação da classificação dos alunos fundamenta-se nos princípios de 
produtividade científica considerados relevantes pela área de Comunicação e Informação da Capes.

I. Tabela de pontuação da produção discente para pedidos de concessão de bolsas

TIPO PONTOS OBSERVAÇÃO

Organização de eventos 
acadêmicos

5 -

Participação em Grupos de 
Pesquisa

3 Por semestre, nos últimos 12 
meses.

Ouvinte em banca de 
Mestrado/Doutorado

1 Até 5 pontos.

Ouvinte em palestras oficiais do
PPGCOM/UFPR

1 Até 5 pontos.

Participação como integrante de
banca de avaliação de trabalho 
final de graduação e banca de 
avaliação de evento de 
Iniciação Científica 

3 Até 6 pontos.

Apresentação de artigo em 
evento

5 Até 20 pontos.

Publicação em periódico A12 30 Por publicação.

Publicação em periódico A2 28 Por publicação.

Publicação em periódico B1 25 Por publicação.

Publicação em periódico B2 20 Por publicação.

Publicação em periódico B3 15 Por publicação.

Publicação em periódico B4 12 Por publicação.

Publicação em periódico B5 10 Por publicação.

Organização de livro com 
conselho editorial e ISBN

20 Por publicação.

Publicação de capítulo de livro 
com conselho editorial e ISBN

15 Por publicação.

Publicação de livro autoral com 25 Por publicação.

2 De acordo com a Classificação de Periódicos Qualis Capes do quadriênio 2013-2016, disponível em 
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/
listaConsultaGeralPeriodicos.jsf. 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
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conselho editorial e ISBN

Participação no comitê 
executivo da Revista Ação 
Midiática

10 Por semestre.

Prêmios e distinções recebidos 2 Em eventos reconhecidos pela 
Capes.

Entrevistas concedidas a Jornal,
Rádio ou TV

1 Até 4 pontos.
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