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Normatiza a aplicação de política afirmativa em processo
seletivo e distribuição de bolsas.

O colegiado do PPGLetras/UFPR, formado pela coordenação, pelos docentes representantes de
Linhas  de  Pesquisa  do  Programa,  pela  representante  técnico-administrativa  e  pelos
representantes discentes das duas áreas (Linguística e Literatura), no uso de suas atribuições e
em atendimento à Portaria Normativa MEC nº 13, de 11 de maio de 2016, emite a presente
Instrução  Normativa  com  o  objetivo  de  regulamentar  a  distribuição  de  cotas  em processo
seletivo e de distribuição de bolsas. 

I - Esta instrução normativa terá vigência até que a universidade publique resolução sobre a
implantação  das  políticas  afirmativas  no  âmbito  da  pós-graduação,  conforme  definido  pela
Portaria Normativa MEC nº 13, de 11 de maio de 2016. 

II  -  Das  vagas:  Serão  reservadas  2  (duas)  vagas  para  candidatos(as)
negros(as)/pardos(as)/estrangeiros(as)  de  migração  humanitária  (uma  para  Mestrado  e  outra
para Doutorado), auto identificados e optantes pelo sistema de cotas, e 2 (duas) vagas para
candidatos(as) de minorias linguísticas, auto identificados e optantes pelo sistema de cotas. Essa
reserva vale tanto para a seleção quanto para a distribuição de bolsas.

III – Da seleção: Os optantes pelo sistema de cotas seguirão as etapas regulares estabelecidas
em edital de seleção. Ao resultado final, antes da divulgação, se houver candidatos a cotas que,
em virtude  de  pontuação,  ficarem fora  da  lista  de  classificação,  esses  ocuparão  as  últimas
colocações da lista classificatória geral. Especificamente em relação à seleção, e não em relação
à  distribuição  de  bolsas,  em havendo  demandas  assimétricas  quanto  às  duas  categorias  de
cotistas, a banca de seleção poderá redistribuir o arranjo de cotas. Após a fase de matrículas, se
o número de matrículas for inferior ao número de classificados depois do arranjo de cotas,
haverá  chamadas  posteriores  aos  candidatos  não  classificados,  seguindo  a  ordem  de
classificação  e  os  mesmos  critérios  de  cotas.  As  chamadas  complementares  à  matrícula
ocorrerão no mesmo mês da divulgação inicial, assegurando que todos os matriculados iniciem
o curso sob os prazos estabelecidos pelo Regimento.

IV - Das bolsas: Os optantes pelo sistema de cotas seguirão as etapas regulares estabelecidas em
edital de distribuição de bolsas. Para a divulgação do resultado final, em havendo candidatos a
cotas  de bolsas  que ficarem de fora  da lista  dos  contemplados,  seus  nomes substituirão os
últimos nomes da classificação normal.
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