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Seleção de Concessão de Bolsas e auxílios - PPGCIC 

  
O Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Indústria Criativa - Mestrado 
Profissional da Universidade Federal do Pampa (PPGCIC/UNIPAMPA), com sede no 
Campus São Borja, através da Comissão de bolsas e auxílios, comunica a abertura de 
Processo Seletivo para a Concessão de Bolsas de Estudos e auxílios em Nível de 
Mestrado, regido pelas normas a seguir descritas e conduzido pela Comissão de 
Bolsas do PPGCIC. Este Processo Seletivo se aplica a cotas de auxílio financeiro do 
Programa de Auxílio da Pós-Graduação da Universidade Federal do Pampa 
(PAPG/2017), gerenciados pela PROPPI e Coordenação do PPGCIC. A concessão de 
bolsa está condicionado à abertura de chamada do PAPG/2017 da Pro-reitoria e 
dotação orçamentária da universidade, bem como o valor da bolsa está condicionada 
a estes dois itens supracitados. 
 
I - DO OBJETIVO 
Selecionar dois bolsistas (um por linha) pelo Programa de Auxílio da Pós-Graduação 
da Universidade Federal do Pampa (PAPG). O período de concessão destas bolsas 
deverá ter duração de 24 meses. A concessão de bolsas depende dos recursos e 
vagas contempladas no Edital PAPG/2017 da PROPPI/Unipampa; 
Parágrafo Único: Em caso de não haver concorrente em alguma das linhas pode-se 
contemplar bolsistas de uma única linha de pesquisa do PPGCIC. 
 
  
II– DA INSCRIÇÃO 
- Período de Inscrição: de 07/08/2017 a 10/08/2017, até às 17h. 
- Horário: das 9 horas às 17 horas (dias 07 a 10 de agosto de 2017 ); 
- Local de Inscrição e Entrega da Documentação  - Sala da coordenação acadêmica, 
campus  II, com Eufrasia Ponce Padilha ou Leandro Lied. 
- Parágrafo único: não serão aceitas documentações encaminhadas pelo correio, ou 
por email; 
 
III– DA DOCUMENTAÇÃO 
- Formulário de inscrição preenchido (Anexo I); 
- Currículo Lattes impresso e documentado; 
- Cópia do Histórico Escolar: a. De Graduação; b. Do Mestrado 
- Plano de Estágio Social (anexo IV) – observação: O Plano pode ser vinculado ao 
PDI, mas não limitado ao que está proposto pelo mesmo. 
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IV PROCESSO DE SELEÇÃO 
- Compete à Comissão de Bolsas instaurar e promover o processo seletivo dos alunos 
candidatos às Bolsas, assim definido: 
a. A Comissão se reunirá para avaliação e pontuação da documentação dos alunos 
inscritos, de acordo com os critérios estabelecidos por este edital; 
b. A Comissão informará o resultado, através de relação de alunos selecionados, por 
ordem de classificação, válida até publicação de novo processo de seleção de bolsas. 
  
V. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
1. Os critérios de seleção compreendem: 
a. Apresentação da documentação completa requisitada (conforme Item II); 
b. Desempenho acadêmico conforme histórico escolar de graduação (para 
mestrandos); 
c. Proposta de Plano de Atividades para o Estágio Social, previsto no regimento do 
PPGCIC; 
d. Proposta de atuação em apoio ao PPGCIC; 
e. Produção intelectual, atividades acadêmicas e pesquisa e extensão na área da 
Comunicação e Indústria Criativa dos últimos três anos, comprovadas através do 
Currículo Lattes; 
f. Experiência profissional nas áreas da Comunicação e Indústria Criativa e afins; 
g. Prêmios e distinções obtidos nas áreas da Comunicação e da Indústria Criativa e 
afins; 
 
VI. AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO 
1. A pontuação será assim distribuída, conforme Planilha de Avaliação (Anexo II): 
a. Pontuação obtida em Desempenho Acadêmico; 
b. Pontuação obtida em Produção Intelectual; 
d. Pontuação obtida em Atividades de Pesquisa; 
e. Pontuação obtida em Atividades Complementares. 
  
VII. RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
1. O resultado será divulgado no dia 17 de agosto de 2017, até às 17h, no site do 
PPGCIC. 
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2. Os recursos devem ser encaminhados à Comissão de Bolsas através do email do 
PPGCIC (email: comissaobolsasppgcic@gmail) no prazo de até 24 horas após a 
divulgação do deferimento das inscrições e resultado preliminar. Tendo a Comissão de 
bolsas um prazo igual de 24 horas para responder o recurso; 
3. A implementação da bolsa dependerá do aceite das responsabilidades constantes 
no Termo de Compromisso da agência de fomento, a ser assinado pelo aluno, bem 
como do aceite das normas das agências de fomento e os critérios expostos neste 
edital; 
 
VIII. DA ATRIBUIÇÕES E COMPROMISSOS DO BOLSISTA 

1. Cumprir carga horária de doze (12) horas semanais de atividades atribuídas 
pela Comissão de Coordenação do PPGCIC; 

2. Desenvolver o Plano de atividades do Estágio Social proposto no momento da 
seleção; 

3. Produzir relatório parcial e final das atividades desenvolvidas no período de 
vigência da bolsa; 

  
IX. DISPOSIÇÕES PARA VACÂNCIA POSTERIOR 
1. Em caso de vacância ou disponibilidade de novas bolsas ao longo do ano de 2017, 
a concessão obedecerá à ordem de classificação resultante do presente processo 
seletivo; 
2. A manutenção da Bolsa depende da avaliação semestral realizada pela Comissão 
de Bolsas, conforme a legislação das agências e os critérios estabelecidos pelo 
PPGCIC. 
Parágrafo único: O não cumprimento dos requisitos acima indicados implicará a perda 
da bolsa, sem possibilidade de recurso. 
  
X. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE BOLSAS 
Prof.ª Drª Vivian Belochio 
Prof.ª Drª Sara Alves Feitosa 
Representante discente: Elisandro Abreu Coelho 
  
XI – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA SELEÇÃO INTERNA DO PPGCIC 
Até o próximo seleção interna de concessão de bolsas do Mestrado 
PPGCIC/UNIPAMPA. 
   
São Borja, 06 de agosto de 2017. 
  
 
Comissão de Bolsas PPGCIC/Unipampa 
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ANEXO I 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 
I. Dados Gerais 
1.Nome: 
_______________________________________________________________ 
2.Fone:_________________Email:_________________________________________ 
3.Endereço: 
____________________________________________________________ 
4. Nível: ( ) Mestrado 
5. Ingresso no Curso (mês/ano):___/_______ 
6. Possui vínculo empregatício ou atividade remunerada? ( ) Sim ( ) Não 
Em caso afirmativo, especifique: 
_________________________________________________ 
II. Documentos Apresentados (anexar cópias dos seguintes documentos) 
( ) Currículo Lattes atualizado; 
( ) Histórico Escolar 
a. De Graduação (para mestrandos) 
b. Do Mestrado  
III. Confirmação dos Requisitos 
(  )Declaro, se selecionado, dedicar-me 12 h às atividades previstas para a bolsa; 
( ) Declaro que não acúmulo bolsa e/ou auxílio deste Programa com bolsa-auxílio de 
Agência de Fomento, de organismo nacional ou internacional; 
( ) Declaro não ter perdido a bolsa e/ou auxílio por qualquer motivo no período de 
vigência do curso; 
( ) Declaro que não me encontro aposentado ou em exercício laboral por tempo não 
inferior a 10 anos para obter aposentadoria compulsória; 
( ) Declaro ter ciência das normas das agências e do Regimento do PPGCIC  para 
concessão e a manutenção de bolsas e auxílios; 
( ) Declaro, se selecionado, cumprir a normas que regem a concessão de bolsas e 
auxílios previstas, referente às diretrizes e normas para a concessão e a manutenção 
das bolsas de mestrado junto ao Programa. 
  
IV. Justificativa da Solicitação Declaro que as informações prestadas são verdadeiras. 
  
  
  
  
______________________________________                                  ____/____/______ 
assinatura do candidato                                                        data 
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Anexo II 
 

Planilha de Pontuação 
  

Candidato:____________________________________________ 
Ingresso no PPGCIC: ___________________________________ 
  
  

Planilha de avaliação Créditos (por 
item) 

Pontuação 

DESEMPENHO ACADÊMICO     

1. Tempo junto ao PPGCIC 1 por 
semestre 

  

2. Histórico escolar excelente  (media 8,5 
acima) 

2   

3. Histórico escolar bom (abaixo 8,4) 1   

4. Curso de Pós-Graduação 
(especialização /MBA) 

3   

SUBTOTAL     

PRODUÇÃO INTELECTUAL     

6. Autoria e coautoria de livro com 
conselho editorial 

2 por item   

7. Autoria e coautoria de livro sem 
conselho editorial 

0,5 por item   

8. Autoria e coautoria de capítulo de livro 
com conselho editorial 

2 por item   

9. Autoria e coautoria de capítulo de livro 
sem conselho editorial 

0,5 por item   
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10. Autoria e coautoria de artigo 
publicado em periódico Qualis A! A2 e 
B1,B2  

2 por item   

11. Autoria e coautoria de artigo 
publicado em periódico Qualis B3 a B5 

0,5 por item   

12. Autoria e coautoria de artigo em 
outras publicações 

0,5 por item   

13. Autoria e coautoria de trabalhos 
completos publicados em anais de 
eventos 

0,5 por item   

14. Autoria e coautoria de resumos 
publicados em anais de eventos 

0,5 por item   

15. Palestra ou apresentação de 
trabalhos em eventos 

0,5 por item   

16. Produto e/ou processo de 
Comunicação e Indústria Criativa 

0,5 por item   

SUBTOTAL     

ATIVIDADES DE PESQUISA     

17. Participação em pesquisa registrada 
em órgãos competentes 

1   

18. Participação Grupo de Pesquisa 
registrado no CNPq 

1   

19. Participação em curso ou evento 1   

20. Bolsista de Iniciação Científica 
(registrado em sistema de pesquisa) 

2 por 
semestre 
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SUBTOTAL     

ATIVIDADES COMPLEMENTARES     

21. Organização de evento científico 1   

22. Plano de Atividades para o Estágio 
Social  

2   

23. Plano de atuação junto ao PPGCIC 2  

23. Prêmio, destaque ou menção honrosa 
no âmbito acadêmico em Comunicação e 
Informação ou áreas afins 

0,5   

24. Atividade docentes 0,5   

25. Participação em projetos de extensão 2   

26. Atividade profissionais em 
Comunicação e Informação ou áreas 
afins (estágio extracurricular ou atividade 
formal) 

2   

SUBTOTAL     
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Quadro final de avaliação 

Descrição Pontuação obtida 

Desempenho acadêmico   

Produção intelectual   

Atividades em Pesquisa   

Atividades Complementares   

Pontuação total   
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ANEXO III 
 

CRONOGRAMA 
 

Datas atividades Locais 

07/08/2017 a 10/08/2017 inscrições  Coordenação acadêmica com 
Eufrasia Ponce Padilha  

11/08/2017 Deferimento das 
inscrições 

Site PPGCIC 

14/08/2017 Recursos Comissão de Bolsas/Coordenação 
PPGCIC - email: 
comissaobolsasppgcic@gmail.com 

15/08/2017 Seleção  Comissão de Bolsas 

15/08/2017 Resultado Preliminar site PPGCIC 

16/08/2017 Recursos Comissão de Bolsas 

17/08/2017 Resultado Final  site PPGCIC 
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ANEXO IV 
 

Plano de Estágio Social  
 

1. Identificação do proponente 
2. Apresentação do plano 
3. Justificativa 
4. Objetivos 
5. Execução (atividades previstas, local, período) 
	  
	  
	  
 

 

	  

 


