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Chamada Interna suplementar de  

Concessão de Auxílio PAPG 2017 - 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, comunica a 
abertura de Chamada Interna suplementar para a Concessão de Auxílios em 
Nível de Mestrado, com início de vigência nos meses de abril e maio, de acordo 
com a ordem de classificação no processo de seleção e término em julho de 
2019. Esta chamada será regida pelas normas a seguir descritas e conduzida 
pela Comissão de Bolsas do PPGCIC. Esta chamada se aplica a cotas 
remanescentes da Chamada Interna do Programa de Auxílio da Pós-Graduação 
da Universidade Federal do Pampa (PAPG) 2017, gerenciados pela PROPPI e 
Coordenação do PPGCIC. 

  

I - DO OBJETIVO 

Selecionar dois mestrandos(as) pelo Programa de Auxílio da Pós-Graduação da 
Universidade Federal do Pampa (PAPG). O período de concessão destes 
auxílios terá duração de quatro e três meses de acordo com a ordem de 
classificação no processo de seleção. A concessão do auxílio é remanescente 
da chamada Interna PAPG 2017 
(http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg/files/2017/08/chamada-interna-
02-2017-papg.pdf)  

  

II– DA INSCRIÇÃO 

-    Período de Inscrição: 27/março/2019 a 29/março/2019, conforme cronograma 
(anexo IV)  

-    Horário: das 13h às 19h; 

-    Local de Inscrição e Entrega da Documentação: Secretaria do PPGCIC (Sala 
3113, campus II, com o TAE Alexandre Barbosa). 

-    Parágrafo único: não serão aceitas documentações encaminhadas pelo correio, 
ou por e-mail. 
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III– DA DOCUMENTAÇÃO 

-    Formulário de inscrição preenchido (Anexo I); 

-    Currículo Lattes impresso e documentado acompanhado de Planilha de 
pontuação preenchida (anexo II); 

-    Cópia do Histórico Escolar: a. De Graduação; b. De especialização; c. Do 
Mestrado 

-     Plano de Estágio Social (anexo V)  

Observação: O Plano pode ser vinculado ao PDI, mas não limitado ao que está 
proposto pelo mesmo.  

 

IV - DOS BENEFICIÁRIOS (de acordo com a Chamada Interna PAPG 2017 
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg/files/2017/08/chamada-interna-
02-2017-papg.pdf) 

Art. 4º Poderão ser beneficiários do PAPG os alunos regularmente matriculados e 
frequentando os cursos de pós-graduação stricto sensu da UNIPAMPA, desde 
que atendam aos critérios para concessão e sejam classificados em processo 
seletivo para concessão de auxílios de pós-graduação.  

 

Art. 5º Para atender aos critérios de concessão de auxílio, os estudantes deverão: 

 I - Estar regularmente matriculados em curso de pós-graduação stricto sensu da 
UNIPAMPA; 

 II - Não exercer nenhuma atividade remunerada, salvo nos seguintes casos: 

 a) discentes de cursos profissionais da área de saúde coletiva; ou professores da 
rede pública federal, estadual ou municipal, que atuem no ensino básico e que 
aufiram rendimentos admitidos, conforme alínea b, correspondendo ao limite de 
sua remuneração bruta;  

b) poderá ser admitido para receber o auxílio como aluno de mestrado ou doutorado, 
o pós-graduando que perceba remuneração bruta inferior a dois salários 
mínimos, decorrente de vínculo funcional com a rede pública de ensino básico  
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ou na área de saúde coletiva, e esteja cursando a pós-graduação na respectiva 
área.  

III – Os profissionais que não se enquadram nas alíneas a e b do inciso II e 
possuam vínculo empregatício, devem estar liberados das atividades 
profissionais e sem percepção de vencimentos;  

IV - Ter disponibilidade de tempo para cumprir as atividades programadas e fixar 
residência na cidade-sede do programa de pós-graduação em que estão 
matriculados;  

V - Não acumular a percepção do auxílio com qualquer modalidade de auxílio ou 
bolsa de outro programa da CAPES ou de outra agência de fomento pública, 
nacional ou internacional, ou empresa pública ou privada;  

VI - Não ter pendências relativas a bolsas ou auxílios de qualquer nível, 
concedidos em períodos anteriores; 

 VII - Não acumular, em mais de 24 meses, para mestrado, ou 48 meses, para 
doutorado, o recebimento de bolsa ou auxílio do mesmo nível, independente da 
agência de fomento.  

Art. 6º As atividades desenvolvidas pelo beneficiário serão da responsabilidade 
do seu professor orientador e estarão definidas em plano de trabalho, projeto de 
pesquisa ou cronograma de atividades, conforme a orientação do programa de 
pós-graduação.  

  

V - PROCESSO DE SELEÇÃO 

- Compete à Comissão de Bolsas instaurar e promover o processo seletivo 
dos(as) alunos (as) candidatos (as) aos auxílios, assim definido: 

a. A Comissão se reunirá para avaliação e pontuação da documentação dos(as) 
alunos(as) inscritos(as), de acordo com os critérios estabelecidos por esta 
chamada; 

b. A Comissão informará o resultado, através de relação de alunos(as) 
selecionados(as), por ordem de classificação, válida até publicação de nova 
chamada de seleção de auxílio. 
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VI- 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, 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; 

 

VII- 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. 

  

VIII- RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

1. O resultado será divulgado no dia 05 de abril de 2019, até às 19h, no site do 
PPGCIC; 
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2. Os recursos devem ser encaminhados à Comissão de Bolsas através do email 
do PPGCIC (email: ppgcicunipampa@gmail.com) no prazo de até 24 horas após 
a divulgação do deferimento das inscrições e resultado preliminar (conforme 
cronograma - Anexo IV). Tendo a Comissão de bolsas um prazo igual de 24 
horas para responder o recurso; 

3. A implementação do auxílio dependerá do aceite das responsabilidades 
constantes no Termo de Compromisso PAPG (anexo III 
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg/files/2017/08/chamada-interna-
02-2017-papg.pdf), a ser assinado pelo(a) aluno(a), bem como do aceite das 
normas das agências de fomento e os critérios expostos nesta chamada. A 
assinatura deste Termo de Compromisso se dará após o resultado final desta 
seleção.  

 

IX- DA ATRIBUIÇÕES E COMPROMISSOS DO BENEFICIÁRIO 

São compromissos e atividades do beneficiário: 

  I - Demonstrar interesse pelas atividades designadas em razão do auxílio;  

II - Elaborar plano de trabalho ou projeto de pesquisa ou cronograma de 
atividades, conforme orientação do programa de pós-graduação;  

III - Cumprir as atividades previstas;  

IV - Demonstrar preocupação com sua formação técnico-científica;  

V - Participar da realização de pesquisas;  

VI - Elaborar relatórios semestrais, a serem avaliados primordialmente pelo 
professor-orientador, expondo as atividades desenvolvidas no período;  

VII - Apresentar os resultados de suas atividades, parciais ou completos, em 
eventos internos ou externos à UNIPAMPA, com a supervisão do professor-
orientador;  

VIII - Prestar informações e relatórios sobre o desenvolvimento das atividades, 
sempre que solicitado; 

 IX - Ser aprovado em todos os componentes curriculares matriculados;  
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X - Dedicar-se integralmente às atividades de pós-graduação. 

XI - Cumprir carga horária de dez (12) horas semanais junto a Coordenação do 
PPGCIC; 

  

X- DISPOSIÇÕES PARA VACÂNCIA POSTERIOR 

1.  A manutenção do Auxílio 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 do auxílio, sem possibilidade de recurso. 

  

XI- COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE BOLSAS 

Prof.ª Drª Carmen Regina Abreu Gonçalves  

Prof.ª Drª Sara Alves Feitosa 

Representante discente: Fernando Silva Ferraz da Cruz 

  

XII- DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CHAMADA INTERNA 

Até a próxima chamada interna de seleção de auxílio do Mestrado 
PPGCIC/UNIPAMPA. 

  

 Comissão de bolsas PPGCIC 

São Borja, 20 de março de 2019. 

  



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
Rua Ver. Alberto Benevenuto, 3200, São Borja - RS, 97670-000 

Telefone: (55) 3430-9850 

 

  

  

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. De Especialização 

c. Do Mestrado  

III. Confirmação dos Requisitos 

(  ) Declaro, se selecionado, dedicar-me integralmente ao curso; 

(  ) 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 bolsa e/ou auxílio por qualquer motivo no período de 
vigência do curso; 
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(  ) 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. 

(  ) Declaro ter ciência dos critérios de concessão de auxílio previstos na 
chamada interna 02/2017 PAPG da PROPPI.  

  

IV. Justificativa da Solicitação 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras. 

  

  

  

  

______________________________________                                  
____/____/______ 

assinatura do candidato                                                        data 

  



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
Rua Ver. Alberto Benevenuto, 3200, São Borja - RS, 97670-000 

Telefone: (55) 3430-9850 

 

  

  

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 (média 
8,5 acima) 

2   

3. Histórico escolar bom (média abaixo 
de 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   
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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   

10. Autoria e coautoria de artigo 
publicado em periódico Qualis A1, 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     
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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 

  

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 docente 0,5   

25. Participação em projetos de 
extensão 

2   

26. Atividades profissionais em 
Comunicação e Informação ou áreas 

2   
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afins (estágio extracurricular ou 
atividade formal) 

SUBTOTAL     

  

Quadro final de avaliação 

Descrição Pontuação obtida 

Desempenho acadêmico   

Produção intelectual   

Atividades em Pesquisa   

Atividades 
Complementares 

  

Pontuação total   
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ANEXO III 

TERMO DE COMPROMISSO PAPG 
 
 

Declaro, para os devidos fins, que eu, 
_______________________________________________________________
___, nacionalidade_________________________, 
profissão______________________,endereço__________________________
_________________________________,CPF__________________________, 
aluno(a) devidamente matriculado(a) no Curso/Área 
______________________________________________ sob o número 
________________________, em nível de ____________________, da 
Fundação Universidade Federal do Pampa, tenho ciência das obrigações 
inerentes à percepção de auxílio financeiro, e nesse sentido, COMPROMETO-
ME a respeitar as seguintes cláusulas:  
I – Dedicação integral às atividades do programa de pós-graduação;  
II – Comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante as normas 
definidas pela entidade promotora do curso;  
III – Quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades 
profissionais sem percepção de vencimentos;  
IV – Não possuir qualquer relação de trabalho com a promotora do programa de 
pós-graduação;  
V – Não acumular a percepção do auxílio Pós-Graduação com qualquer 
modalidade de auxílio ou bolsa de agência de fomento pública nacional;  
VI – Não ser aluno em programa de residência médica;  
VII – Não me encontrar aposentado ou em situação equiparada;  
VIII – carecer, quando da concessão do auxílio, do exercício laboral por tempo 
não inferior a dez anos para obter aposentadoria compulsória;  
IX – Ser classificado no processo seletivo especialmente instaurado pela 
promotora do curso;  
X – Não ter pendências relativas a bolsas da UNIPAMPA concedidas durante a 
graduação. A inobservância dos requisitos citados acima, e/ou se praticada 
qualquer fraude pelo(a) beneficiário, implicará(ão) o 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 novos 
benefícios, pelo período de cinco anos, contados do conhecimento do fato. 
Assinatura do 
Beneficiário:___________________________________________ Local e 
data:_______________________________________________________ 
Assinatura da Comissão responsável pela Concessão do Auxílio: 
_______________________________________________________________ 
  



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
Rua Ver. Alberto Benevenuto, 3200, São Borja - RS, 97670-000 

Telefone: (55) 3430-9850 

 
 

 

 

ANEXO IV 

CRONOGRAMA 

 

Datas atividades Locais 

27 a 29 de março de 2019 inscrições  Secretaria da Pós-
Graduação - Sala 3113, 
campus II 

01 de abril de 2019 Deferimento das 
inscrições 

Site PPGCIC 

02 de abril de 2019 Recursos Comissão de 
Bolsas/Coordenação 
PPGCIC - email: 
ppgcicunipampa@gmail.c
om  

03 de abril de 2019 Seleção  Comissão de Bolsas 

03 de abril de 2019 Resultado Preliminar site PPGCIC 

04 de abril de 2019 Recursos Comissão de Bolsas 

email: 
ppgcicunipampa@gmail.c
om 

05 de abril de 2019 Resultado Final  site PPGCIC 

 


