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EDITAL NÚMERO 03/2019
P
PROCESS
SO SELE
ETIVO PA
ARA MES
STRADO
O EM LING
GUÍSTIC
CA
C
CANDIDAT
TOS/AS IN
NDÍGENAS
S

(Ingre
esso em 2020)
A Coorrdenação do
d Programa de Pós-Graduaç
ção em Lin
nguística ((PPGL) da
a Universid
dade
deral de Sã
ão Carlos (UFSCar) torna púb
blica a abe
ertura de in
nscrições e estabele
ece as norm
mas
Fed
para o processso de sele
eção por Ação
A
Afirma
ativa de ca
andidato/a indígena a aluno reg
gular do cu
urso
e Linguísstica, com início das atividades
s previsto para
p
o prim
meiro seme
estre de 20
020.
de Mestrado em
O processo
p
o
oferece
01 (uma) vag
ga para Me
estrado a ser
s preenchida por ca
andidato que
q cumpra
a os
requisitos parra inscrição apontados no item
m 3.2., e seja aprova
ado nas du
uas etapas
s do proce
esso
sele
etivo descrritas no ite
em 2.1. O presente Edital foi aprovado
a
p
pelo
Conselho de Pó
ós-Gradua
ação
(CP
PG) do PPG
GL/UFSCa
ar em sua 108ª Reun
nião, de 17
7 de maio 2019.
2
1.
1.1..

DO PRO
OGRAMA DE PÓS
S-GRADU
UAÇÃO EM
E LING
GUÍSTICA
A (PPGL)

Área de
d Concen
ntração, Liinhas de Pesquisa
P
e Corpo Docente
D

O Programa
P
de Pós-Grraduação em
e Linguísstica (PPG
GL) da Universidade Federal de
d São Ca
arlos
(UF
FSCar), do
oravante PPGL/UFS
SCar, abrrange os cursos de
d Mestra
ado e Do
outorado em
Ling
guística. Ambos
A
integram a áre
ea de concentração Estudos Linguístic
cos, subdiv
vidida em três
Linh
has de Pesquisa: a)
a Ensino e Aprend
dizagem de
d Língua
as; b) Ling
guagem e Discurso
o; c)
Desscrição, an
nálise e pro
ocessamen
nto automá
ático de lín
nguas naturais.
1.1..1. Ensino
o e Aprend
dizagem de
d Línguas
s (materna
a e estran
ngeira)
Nessta Linha de
d Pesquisa tem-se
e por objettivo investigar aspecctos e variá
áveis dos processoss de
enssino/aprend
dizagem de língua materna
m
e de línguas
s estrange
eiras, a partir de uma
a visão am
mpla
dass questões de ling
guagem que
q
possibilite a realização
r
udos sob perspecttivas
dos estu
tran
nsdisciplina
ares.
1
1.1.1.1.
Co
orpo Docente que attua nesta Linha de Pesquisa
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 Eliane Hércules Augusto
A
Navarro

 Maríllia Blundi Onofre
O

a Valencise
e Gregolin
n
 Isadora

 Nelso
on Viana

 Joceli Catarina
C
S
Stassi-Sé

 Polia
ana Bruno Zuin

 Lucas Vinício
V
de Carvalho Maciel

 Rita de
d Cássia Barbirato Thomaz de Moraes

 Luiz An
ndré Nevess de Brito

 Rosa
a Yokota

 Luzmara Curcino
o

 Sand
dra Regina
a ButtrosGa
attolin de Paula
P

S
Cintrra Martins
 Maria Silvia

 Vera Lucia Teixxeira da Siilva

1.1.2. Linguagem
m e Discu
urso
Nessta Linha de
d Pesquissa tem-se por objetivvo descrev
ver e interrpretar a co
onstituição
o histórica dos
texttos, sua formulação linguística e os gêne
eros e veíc
culos peloss quais circculam os enunciadoss em
dive
ersas socie
edades e condiçõess de produção. Assim
m, a produ
ução discursiva é concebida co
omo
sen
ndo uma construçã
ão simultâ
ânea e in
ntrinsecam
mente simb
bólica e histórica, cuja aná
álise
com
mpreende tanto
t
suas propriedades formais quanto suas
s
relaçõ
ões de forçça políticas
s e sociaiss.
1
1.1.2.1.
Co
orpo Docente que attua nesta Linha de Pesquisa

na de Paula
a Machado
o
 Carolin

L
C
Curcino
 Luzmara

 Carlos Piovezani

 Mônica
M
Balltazar Dinizz Signori

 João Carlos
C
Masssarolo

 Roberto
R
Le
eiser Baron
nas

 Lucas Vinício
V
de Carvalho Maciel

 Soeli
S
Maria
a Schreiberr da Silva

 Luciana Salazar Salgado

 Valdemir
V
M
Miotello

 Luiz An
ndré Nevess de Brito

 Vanice
V
Marria de Olive
eira Sarge
entini

1.1.3. Descrição
o, análise e process
samento automático
a
o de línguas naturais
Nessta Linha de Pesquisa tem-se
e por obje
etivo a exp
ploração do
d conheciimento ling
guístico co
omo
basse fundamental para
a a descrição e aná
álise de líínguas natturais, em
m seus dife
erentes nííveis
(fon
nológico, morfológicco, sintáticco, semân
ntico e pragmáticop
-discursivo
o), bem como
c
para
a a
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con
nstrução de
d
recurssos linguístico-computacionaiis, com vistas ao
o seu processame
ento
auto
omatizado
o.
1.1.3.1 Corpo
C
Docente que
e atua nes
sta Linha de
d Pesquis
sa

 Ariani Di
D Felippo

 Joceli Catarina Sta
assi-Sé

 Dirceu Cleber Co
onde

 Oto Araú
újo Vale

e Menezess Hirata-Va
ale
 Flávia Bezerra de

 Pablo Arantes

 Gladis Maria de Barcellos
B
A
Almeida

 Renato Miguel Bassso

DO PRO
OCESSO SELETIV
VO E CRIITÉRIOS
S DE AVA
ALIAÇÃO
O
2.1..

Etapas
s do Proce
esso Selettivo:

O Processo
P
Seletivo por
p Ações Afirmativa
as para candidatos
c
(as) indíg
genas parra o curso
o de
Messtrado do PPGL/UFS
P
SCar organ
niza-se em
m 2 etapas, todas elass eliminattórias:
2.1..1. Projeto
o de Pesqu
uisa;
2.1..2. Arguiçã
ão do Proje
eto de Pessquisa e En
ntrevista Acadêmica.
2.1..1. Projeto
o de Pesq
quisa (1ª Etapa
E
/ Elim
minatória))
2.1.1.1. O Projeto de Pesquiisa deve ser
s formula
ado conform
me estrutu
ura sugerid
da no Anexxo II
deste Ed
dital.
2.1.1.2. A avaliaçã
ão do proje
eto conside
era a adequação de sua proposta à Linha
a de Pesquisa
indicada
a no Formu
ulário Eletrônico de Inscrição, assim com
mo sua qu
ualidade ciientífica e sua
formulaçção escrita
a. Os critérios mais específico
os de avaliação do p
projeto enc
contram-se
e no
Anexo IIII deste Ed
dital, em Crritérios de Avaliação de Projeto
o de Pesqu
uisa.
2.1.1.3. Cada
C
Projjeto de Pe
esquisa é avaliado, às cegass, por trêss docentes
s da Linha
a de
Pesquisa indicada
a pelo cand
didato no Formulário
F
Eletrônico
o de Inscriçção.
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2.1.1.4. A nota obttida nesta avaliação pode varia
ar de 0 (ze
ero) a 10 ((dez) e res
sulta da mé
édia
aritméticca das nottas atribuíd
das por ca
ada avalia
ador. São aprovadoss para a etapa
e
segu
uinte
deste Prrocesso Seletivo os candidato
os cujos prrojetos obttiverem mé
édia igual ou superio
or a
6,0 (seiss) pontos.
2.1.1.5. A aprovaçção nesta etapa é necessária
n
para que o candida
ato adquirra o direito
o de
realizar a segunda
a etapa do processo de seleção
o.
ação anexxa ao Fo
ormulário Eletrônico de
2.1.1.6. Deve ser apresentado, na documenta
Inscrição
o, o Proje
eto de Pessquisa, sem nenhum
ma identificcação, com
m vistas a assegura
ar a
isonomia
a do Proccesso Sele
etivo, med
diante o anonimato
a
dos cand
didatos. Segundo
S
e
esse
critério de
d isonomiia, o projetto não devve conter dados
d
do candidato
c
na Capa, como
c
tamb
bém
não devve aprese
entar referências bibliográfica
as ou acadêmicas que perm
mitam a sua
identifica
ação. Assim, não devem figu
urar no co
orpo do prrojeto men
nções a orientadores, a
grupos de pesqu
uisa, nem
m indicaçã
ão bibliogrráfica de publicaçõ
ões autora
ais, ou seja,
s
informaçções que permitam a identificcação do candidato.
c
Em caso de mençã
ão necesssária
para a argumentaç
a
ção da pro
oposta de pesquisa,
p
os
o nomes próprios e institucion
nais devem
m vir
substituíídos, no co
orpo do texxto do proje
eto e nas referências
r
s bibliográfficas, por “XXXXXXX
“
X”.
ção do Pro
ojeto de Pesquisa e Entrevistta (2ª Etap
pa / Elimin
natória)
2.1..2. Arguiç
Esta etapa co
onsiste: a) em uma apresentaç
a
ção oral, por
p parte do
d candida
ato, das lin
nhas geraiss de
seu
u Projeto de
d Pesquissa; e b) em
m resposta
a às questõ
ões aprese
entadas pe
elos memb
bros da ba
anca
ace
erca da pro
oposta de pesquisa; c) em ressposta às questões
q
d entrevissta relativa
da
as ao perfiil de
pessquisador do
d candida
ato.
2.1.2.1. A arguição e entrevista visam avaliar: a) o dom
mínio do candidato sobre a sua
proposta
a de pesqu
uisa; b) a compatibilid
c
dade e ade
equação com
c
a Linh
ha de Pesq
quisa indica
ada;
c) os de
esafios, o alcance, as
a limitaçõ
ões e a abertura da
a proposta
a de pesqu
uisa confo
orme
projeto submetido
o à avalia
ação; d) o desem
mpenho accadêmico/ccientífico pregresso do
candidatto.
2.1.2.2. A banca é compossta por 3 (três) doc
centes pertencentess à Linha de Pesquisa
indicada
a pelo cand
didato no Formulário
F
Eletrônico
o de Inscriçção.
4

UNIVER
RSIDADE FEDERAL
F
DE SÃO CARLOS
C
Centrro de Educcação e Ciê
ências Hum
manas
Programa de Póss-Graduação em Ling
guística

2.1.2.3. Destinam-se para a arguiçã
ão e entrrevista 25 minutos para cad
da candid
dato,
dos em 5 minutos pa
ara a apresentação geral
g
do projeto por parte do candidato
c
e 20
distribuíd
minutos para a arg
guição e en
ntrevista.
2.1.2.4. A nota atribuída nestta etapa po
ode variar de 0 (zero
o) a 10,0 (d
dez) pontos, e resulta
a da
avaliaçã
ão do dessempenho do cand
didato pela banca arguidora, segundo
o os crité
érios
apresentados no Anexo
A
VI deste
d
Edita
al. Será considerado aprovado o candida
ato que obttiver
erior a 6,0 (seis).
(
nota igual ou supe
2.1.2.5. Esta etapa
a da arguiçção é pública. No entanto, é ve
etado aos candidatos
s do Proce
esso
Seletivo assistir às
à arguiçõe
es dos de
emais cand
didatos. Ela será re
egistrada em
e áudio pela
p
e
ra. É proibido o uso
o de aparrelhos eletrônicos e gravações
s de qualq
quer
banca examinado
espécie por parte do
d candida
ato ou dos demais prresentes.
2.2.. Resultado Final
Con
nsidera-se aprovado o candida
ato que ob
btiver média igual ou superior a 6,0 (seis
s) e que te
enha
sido
o aprovado
o nas etapa
as 1 e 2.
2.2..1. Critérios de Des
sempate:
No caso de empate no resultad
do final, se
erão adota
ados os seguintes
s
critérios, e na segu
uinte
ação dos ca
andidatos:
ordem, para a classifica
(a) Maior nota
n
na segunda etapa do proccesso selettivo;
(b) Currícu
ulo Lattes;
(c) Idade, tendo prefferência o candidato mais velho
o.

2.2..2. Interpo
osição de Recurso em face de
d reprova
ação na se
egunda eta
apa
O candidato
c
u
das etapas
e
do
o Processo
o Seletivo pode, apó
ós divulga
ação
não aprovvado em uma
con
njunta de seus
s
resultados, em data prevvista no Cronograma
a, Anexo I deste Ed
dital, subm
meter
recu
urso, de modo
m
substanciado, face ao resultado de uma ou mais d
de uma das etapass do
Pro
ocesso Sele
etivo em que tenha sido
s
reprovvado.
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2.2.2.1. Analisado(
A
(s) o(s) re
ecurso(s), a Comiss
são de Se
eleção deliberará e publicará
á na
página do PPGL
L/UFSCar o resultado do julgamento
j
o, aprese
entando as razões de
procedência ou im
mprocedênccia do(s) mesmo(s),
m
de
d modo substanciad
s
do, claro e sucinto.
2.2.2.2. Sob
S
pena de indefferimento sumário do
d recurso
o, o candidato reco
orrente devverá
apontar as razõe
es que o fundamentam, be
em como
o anexar eventuais
s documen
ntos
pertinentes ao casso.
a do candidato na etapa presencial e elim
minatória a
acarreta a desistência
d
a da
2.2.2.3. A ausência
participa
ação de to
odo o Pro
ocesso Seletivo, sem
m direito a recurso.. Serão, sumariame
s
ente,
indeferid
dos quaisquer recurssos desse teor.
t

2.3
3.

Locais e Horárrios de rea
alização de Provas:

Os horários da
d etapa de
e avaliação
o com Arguição e En
ntrevista do
o Processo
o Seletivo encontram
m-se
desscritos no Cronogram
C
ma, Anexo I deste Ed
dital. Todo
os os candidatos devvem estar presentes nos
loca
ais das pro
ovas com 15 minutos de anteccedência e munidos de docum
mento de id
dentidade com
c
foto
o recente. A etapa de
e Arguição
o e Entreviista será re
ealizada na UFSCarr, campus São Carlos. A
divu
ulgação exxata das salas
s
em que
q
serão aplicadas
s essas avvaliações sserá feita na página
a do
PPG
GL/UFSCa
ar (www.pp
pgl.ufscar.b
br/), com no
n mínimo 10 dias de
e antecedê
ência.
2.4
4.

Do an
nonimato e garantiia de ison
nomia no processo de correç
ção e das
s penalida
ades
previstas por infrações do
d candid
dato ao lon
ngo do pro
ocesso se
eletivo:

Serrão autom
maticamente eliminad
dos os ca
andidatos que regisstrarem asssinaturas, informaçções
pesssoais ou quaisquer
q
sinais disttintivos que
e possibilittem sua id
dentificação
o durante a correção
o da
1ª etapa do Processo Seletivo, a saber, Avaliação
o do Proje
eto de Pe
esquisa. Ta
ambém se
erão
elim
minados oss candidato
os flagrado
os registra
ando a etapa de Arguição e En
ntrevista, em
e desaco
ordo
com
m o previsto neste Ed
dital.
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3.

DAS IN
NSCRIÇÕ
ÕES

3.1.. Período de Inscrição: de 01/08/2019
0
9 a 15/08/2019 con
nforme ind
dicado no Cronogra
ama
presente no Anexo I deste Edital.
3.2.. Quem po
ode se inscrever: Poderão se inscrrever nestte Processso Seletiv
vo por Açções
Afirmativa
as os(as) candidatos
c
(as) indíge
enas que:
3.2..1. Aprese
entarem no
o ato de insscrição documentaçã
ão compro
obatória de
e liderança indígena e da
FUNAI, conforme
e modelo Anexo
A
IX;
3.2..2. Aprese
entarem Co
omprovantte de concclusão do curso
c
de Mestrado
M
o
ou que esttejam em fase
f
de con
nclusão, de
esde que possam co
oncluí-lo até
a o perío
odo de ma
atrícula esttipulado ne
este
Edital.
3.3.. Formulárrio de Insc
crição:
A in
nscrição para
p
este Processo
P
S
Seletivo
de
eve ser ex
xclusivame
ente feita p
por meio eletrônico.
e
Ela
con
nsistirá: 1) no preencchimento de
d Formulá
ário Eletrô
ônico de In
nscrição, e
específico para este fim,
disp
ponível pe
elo link htttps://formss.gle/BW3B
BfJGq4SM
MQWVcb9; 2) no envio da documenta
d
ação
digiitalizada prevista:
p
a Projeto de Pesquisa; b) documenta
a)
d
ação comp
probatória de lidera
ança
indíígena e da
a FUNAI, co
onforme modelo
m
Ane
exo IX.
3.3..1. Cada documento
o deve se
er anexad
do no cam
mpo previssto para e
este fim no
n Formullário
Elettrônico de Inscrição, em arquivvo PDF;
da
3.3..2. O pree
enchimentto adequa
ado do fo
ormulário e a quallidade, nittidez e veracidade
v
doccumentaçã
ão digitalizada e ane
exada no ato do preenchime
p
ento do Fo
ormulário Eletrônico
o de
Insccrição é de
e inteira ressponsabilid
dade do ca
andidato.
3.3..3. Não se
erão homologadas ass inscriçõe
es que fore
em feitas de
d forma in
ncompleta, fora do prrazo
e/ou
u que nã
ão atenderem às exigências
e
deste Ed
dital, ou aquelas ccujo preen
nchimento do
Forrmulário e a docum
mentação digitalizada
d
a estiverem ilegíveiis, com ra
asura e/ou
u em form
mato
inad
dequado. Nenhum
N
do
ocumento poderá se
er anexado
o após envio eletrônicco da inscrrição.
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3.3..4. No ato da inscriçção, a cada
a candidatto será atribuído um número de identifica
ação que será
s
utilizado ao lo
ongo do Processo Seletivo parra manter seu anoniimato dura
ante a prim
meira etapa
a de
ava
aliação realizada pelo
os membro
os da Comissão de Seleção.
S
3.4
4.

Docu
umentos necessário
n
os para Ins
scrição:

Parra procede
er à inscriçção, o cand
didato deve: a) preen
ncher Form
mulário Eletrônico de Inscriç
ção;
b) enviar
e
Projjeto de Pe
esquisa; c)) apresenta
ar Cópia digitalizad
d
a de docu
umentos.
3.4..1. No pre
eenchimen
nto do Formulário Eletrônico
o de Insc
crição devvem ser anexados,
a
em
arquivo
o PDF, o Projeto
P
de Pesquisa
P
e as Cópia
as digitaliza
adas dos sseguintes documento
d
os:
a) decla
aração com
mprobatória de lidera
ança indíg
gena atesta
ando sua etnia e pe
ertencimento à
comu
unidade co
onforme mo
odelo Anexxo IX;
b) decla
aração com
mprobatória
a da FUNA
AI.
3.5
5.
O

Orien
ntações pa
ara preenc
chimento do Formu
ulário Eletrônico de Inscrição
o
Formulário

Eletrônicco

de
e

Ins
scrição,

disponível

pelo

link

http
ps://forms.g
gle/BW3BffJGq4SMQ
QWVcb9, deve
d
ser preenchido
p
o e enviado
o, conform
me previsto
o no
Cro
onograma,A
Anexo I de
este Edital Processo Seletivo 2019.
3.5..1. O(a) ca
andidato(a
a) deve info
ormar nestte formulário se possui ou não
o, com qua
alquer um dos
mem
mbros da Comissão
o de Seleçção, relaçõ
ões de parrentesco (p
por consan
nguinidade
e ou afinid
dade
até o terceiro
o grau), ou
o outros vínculos, tais como
o de amizzade, de iinimizade, profission
nais,
adêmicos, e outras situações
s
d impedim
de
mento ou suspeição
o previstass em lei. No
N caso de
e se
aca
posssuir relaçções de parentesco
p
o ou vínculos, deve
e-se indiccar nomina
almente o membro da
Com
missão de
e Seleção e especifficar a nattureza da relação no
n local ad
dequado do
d Formullário
Elettrônico de Inscrição.. Não se configura
c
vínculo ter sido aluno
o de algum
m membro da Comisssão.
Nesste caso se
e dispensa
a menção neste
n
Form
mulário.
3.6
6.

Do re
ecurso con
ntra indefe
erimento da Inscriç
ção:
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Aqu
ueles cand
didatos cuja inscrição
o for indefferida pode
em aprese
entar recurrso, em da
ata prevista
a no
Cro
onograma, Anexo I de
este Editall.
3.6..1. Após análise
a
doss documen
ntos necesssários parra a efetiva
ação da In
nscrição ne
este Proce
esso
Seletivo, a Comissão
C
d Seleção
de
o divulgará na página do PPGL/UFSCa
ar, em datta prevista
a no
onograma, Anexo I deste
d
Edita
al: a) a lista
a de candidatos cuja
as inscriçõe
es foram deferidas;
d
Cro
b) a
lista
a de candidatos cuja
as inscriçõe
es foram indeferidas
s, acompan
nhada de explicitaçã
ão sucinta, em
rela
ação a cada candidatto que con
nste de tal lista, do(s)) motivo(s) do indeferrimento da
a inscrição..
3.6..2. Sob pe
ena de indeferimento
o sumário do recurso
o, o candid
dato recorrrente deve
erá aponta
ar as
razõ
ões que o fundamen
ntam, bem como anexxar eventu
uais docum
mentos perttinentes ao
o caso.
3.6..3. Analisa
ados os re
ecursos, a Comissã
ão de Seleção delib
berará e p
publicará na página
a do
PPG
GL/UFSCa
ar o resulta
ado do julg
gamento, apontando,
a
sucintame
ente, as ra
azões de procedência
a ou
imp
procedência dos recu
ursos, em data
d
previssta no Cron
nograma, Anexo
A
I de
este Edital.
3.6..4. Na me
esma data
a, será divvulgada a lista com
m a relaçã
ão definitivva de can
ndidatos cujas
insccrições fora
am deferid
das.
3.7
7.

4.

Da Ta
axa de Ins
scrição: nã
ão será cobrada taxa
a de Inscriçção por pa
arte do PPG
GL/UFSCa
ar.

DA CO
OMISSÃO
O DE SEL
LEÇÃO
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4.1.

Da co
onstituição da Comissão Gerral de Sele
eção do PPGL/UFSC
Car:

c
constitui--se uma Comissão
C
de Seleçção, que inicialment
i
te é
Parra a seleçção dos candidatos
com
mposta porr todos os docentes credenciados no PP
PGL/UFSC
Car que se encontrem
m na condição
de membros
m
p
permanent
tes ou cola
aboradoress do progra
ama.

 Ariani Di
D Felippo

 Marília Blundi
B
Ono
ofre

 Carolin
na de Paula
a Machado
o

 Nelson Viana
V

 Carlos Piovezani

 Oto Araú
újo Vale

onde
 Dirceu Cleber Co

 Pablo Arrantes

 Eliane Hércules Augusto
A
Navarro

 Poliana Bruno Zuin
n

 Flávia Bezerra de
e Menezess Hirata-Va
ale

 Renato Miguel
M
Bassso

 Gladis Maria de Barcellos
B
A
Almeida

 Rita de Cássia
C
Barbirato T. de
d Moraes

 Isadora
a Valencise
e Gregolin
n

 Roberto Leiser Baronas

 João Carlos
C
Masssarolo

 Rosa Yo
okota

 Joceli Catarina
C
S
Stassi-Sé

 Sandra Regina Buttros Gattolin
G
d
de

 Lucas Vinicio
V
de Carvalho Maciel
M

Paula

 Luciana Salazar Salgado

 Soeli Ma
aria Schreiber da Silv
va

 Luiz An
ndré Nevess de Brito

 Valdemir Miotello

 Luzma
ara Curcino
o

 Vanice Maria
M
de O
Oliveira Sarrgentini

 Maria Silvia
S
Cintrra Martins

 Vera Luccia Teixeirra da Silva

4.2..

Em fun
nção das informaçõ
ões colhida
as no Formulário Elletrônico d
de Inscriçã
ão preench
hido

pelo
os candidatos, o Conselho
C
d Pós-Graduação (CPG) ap
de
presentará
á nova co
omposição
o da
Com
missão de Seleção ou
o manterá
á os memb
bros da co
omposição inicial, divvulgando sua decisão
o na
pág
gina do PP
PGL/UFSCa
ar, em data
a prevista no Cronog
grama, Ane
exo I deste
e Edital.
4.3.. Da impu
ugnação de
d membro
os da Com
missão de
e Seleção:
4.3..1. A partiir da data
a de divulg
gação da lista defin
nitiva de candidatos
c
s inscritos, aqueles que
con
nstem desssa lista po
oderão ap
presentar pedido
p
de impugnaçção da participação de quaisq
quer
10
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mem
mbros da Comissão
o de Seleçção, apena
as em data prevista
a no Cron
nograma, Anexo
A
I de
este
Edittal.
4.3..2. Sob pe
ena de inde
eferimento
o sumário do
d pedido de
d impugn
nação, o ca
andidato de
everá declarar
exp
pressamente contra quem o pedido
p
é dirigido,
d
as
ssim como
o deverá a
arrolar as razões qu
ue o
fund
damentam
m, apontan
ndo, se for
f
o casso, a exis
stência de relaçõe
es de parrentesco (por
con
nsanguinida
ade ou afinidade, na
a linha reta
a ou colate
eral - até o 3º grau)), ou de am
mizade, ou
u de
inim
mizade, ou
u, ainda, a existênccia vínculos profissio
onais ou acadêmico
a
os, entre membro(s)
m
) da
Com
missão de Seleção e candidato
o(s) que pa
articipa(m) do respecctivo Proce
esso Seletiv
vo.
4.3..3. Todos os pedidoss de impug
gnação serão julgado
os pelo Co
onselho de
e Pós-Grad
duação (CP
PG).
Em caso de acolhimento de impugnação, a CPG ad
dotará as medidas
m
necessárias
s para a nova
n
com
mposição da
d Comissão de Sele
eção, que será divulgada na página
p
do P
PPGL/UFS
SCar, em data
d
prevvista no Crronograma
a, Anexo I deste Edital.
5.

DAS VA
AGAS

o por Ação
o Afirmativva de candidatos/as indígenas a aluno reg
gular do cu
urso
Nesste Processso Seletivo
de Mestrado em Linguíística, é offerecida 01
1 (uma) va
aga. Esta vaga
v
não sserá soma
ada às dem
mais
vag
gas ofertad
das no Prrocesso Se
eletivo parra Mestrad
do do PPGL 2019, caso não
o venha a ser
preenchida ne
esta modalidade.
5.1..

O núm
mero de vag
gas indica o máximo
o de candidatos que poderão sser selecio
onados. Co
omo

toda
as as etap
pas do Pro
ocesso Se
eletivo são
o eliminató
órias, pode
erá aconte
ecer de esta única vaga
v
para Mestrado
o não ser preenchida
p
a.
5.2..

Candid
datos aprovvados, ma
as cuja classificação ultrapasse
e o númerro de vaga
as disponívveis,

no caso
c
de de
esistência e de probllema na matrícula
m
do
os candida
atos aprova
ados e classificados nas
prim
meiras possições para
a as mesm
mas vagas, poderão ser
s consultados por seu interesse pela vaga
v
na 2ª
2 chamad
da para ma
atrícula, co
onforme pre
evisto no Cronogram
C
ma,Anexo I deste Edittal.
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6.

DOS RE
ESULTADOS

ara a aprovvação e cllassificação dos can
ndidatos oss resultado
os obtidos em
Serrão considerados pa
cad
da uma dass etapas do
o processo
o de seleçã
ão de acorrdo com oss critérios d
descritos neste
n
edita
al.
6.1..

O resu
ultado final deste Prrocesso Seletivo
S
e a classificcação dos candidato
os a bolsa
a de

estu
udos serão divulgad
dos conforrme o Cro
onograma,, Anexo I deste Ed
dital, exclusivamente
e na
pág
gina do PP
PGL/UFSCa
ar (www.pp
pgl.ufscar.br/).
6.2..

A apre
esentação da classsificação dos
d
candid
datos a bolsa
b
de estudos não
n
implicca a

con
ncessão da
a bolsa a todos
t
os cllassificado
os, nem a concessão
c
o imediata ao primeirro classificcado
no início
i
do Curso
C
de Mestrado,
M
v
visto
que a quantidad
de de bolsa
as de que dispõe o PPGL/UFS
P
SCar
variia de um ano a outro, e ao lo
ongo do ano,
a
em fu
unção de fatores
f
que
e fogem ao
a controle
e do
Pro
ograma (de
esistência de bolsista
as, substittuição por outras bo
olsas, etc.) e também
m depende
e de
deliiberações da CAPES
S e do CNP
Pq.
7.

DA VERACIDAD
DE DAS DECLARA
AÇÕES E INFORM
MAÇÕES PRESTADAS PEL
LOS
CANDID
DATOS

A UFSCar
U
resserva-se o direito de
e, a qualqu
uer momen
nto, exigir dos candid
datos que comprove
em a
vera
acidade de
e suas decclarações ou
o informaçções presttadas no Processo
P
S
Seletivo.
7.1.

Caso sejam invverídicas, parcial
p
ou totalmente
t
e, declaraçções ou infformações apresenta
adas
pelo candidato
c
neste Proccesso Sele
etivo, pode
erão ser tom
madas as seguintes medidas, sem
s
prejuíízo das pro
ovidências judiciais cabíveis:
c

a)

Indefe
erir a inscrição do can
ndidato;

b)

Descla
assificar o candidato
o no Processso Seletiv
vo;

c)

Indefe
erir matrícu
ula de cand
didato convvocado pa
ara tal;

d)

Cance
elar matrícula de can
ndidato, caso já tenha
a se matricculado.

8.

TRÍCULA E INÍCIO DO
D CURSO
DA MAT
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O candidato
c
a
aprovado
n Processso Seletivo
no
o deve efe
etivar sua matrícula,
m
presencialmente, ou por
procurador de
evidamente
e designad
do para estte fim, juntto à secretaria do PP
PGL.
8.1.. A data da
a matrícula
a (1ª e 2ª chamadass) está pre
evista no Cronogram
C
ma, Anexo I deste Ed
dital,
pod
dendo ser alterada em virtud
de do cale
endário Ad
dministrativvo e Acad
dêmico ap
provado pelos
Con
nselhos Su
uperiores da
d UFSCarr;
8.1.1.

Em caso de altera
ação da data
d
de matrícula,
m
s
será
dada
a ampla divulgação
d
via

eço eletrôn
nico e págin
na do PPG
GL/UFSCarr.
endere
8.2..

No ato
o da matríícula, o ca
andidato aprovado
a
deve
d
apre
esentar os seguintes
s documen
ntos

orig
ginais:
ula de Iden
ntidade
a) Cédu
b) Cada
astro de Pe
essoa Físicca (CPF)
c) Título
o de Eleito
or
d) decla
aração com
mprobatória de lidera
ança indíg
gena atesta
ando sua etnia e pe
ertencimento à
comu
unidade;
e) decla
aração com
mprobatória
a da FUNA
AI.
f) Fotog
grafia 3x4 recente
g) Comprovante de
d endereçço recente
h) Diplo
oma ou Ce
ertificado de
e Conclusã
ão do Curs
so Superio
or

8.3..

i)

Histó
órico do Curso Mestrrado

j)

Diplo
oma de Me
estrado ou
u Cópia da Ata de defesa
No ato
o da matrícula, o candidato
c
aprovado deve disp
ponibilizar cópia des
sses mesm
mos

doccumentos, em versã
ão digitalizada, cada
a documen
nto em um
m arquivo exclusivo, em PDF, de
mod
do que essses docum
mentos com
mponham o arquivo digital
d
de alunos ativo
os do PPG
GL/UFSCarr;
9.

DISPOSIÇÕES GERAIS
G
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9.1..

Todas as referên
ncias a horá
ários seguem o horá
ário oficial de
d Brasília
a-DF.

9.2..

Em tod
das as ettapas pressenciais do
d Process
so Seletivvo, os can
ndidatos deverão
d
tra
azer

doccumento de
e identifica
ação com foto
f
recente
e.
9.3..

Poderã
ão ser fe
eitas alterrações ne
este Edita
al, que se
erão divu
ulgadas na página do

PPG
GL/UFSCa
ar, em prazzo hábil, por meio de
e editais co
omplemen
ntares ou re
etificadore
es. É de intteira
resp
ponsabilida
ade do can
ndidato accompanharr a publicaç
ção de tod
dos os atoss, editais e comunica
ados
refe
erentes ao Processo Seletivo.
9.4..

Os ca
asos omisssos neste
e Edital serão res
solvidos pela
p
Com
missão de Seleção do

PPG
GL/UFSCa
ar.

São Carlos, 30 de Maio de 20
019.

Profa Dra Va
anice Maria
a Oliveira Sargentini
S
nadora do Programa
P
de Pós-Grraduação em
e Linguísstica da UF
FSCar
Coorden
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