
 
Edital nº 09/2016 

 
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA BOLSISTAS NO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS – PPGL 
 

1. A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná e a Comissão permanente de bolsas tornam pública a abertura do processo de seleção para 

bolsas de estudo a serem possivelmente subsidiadas por órgãos públicos de fomento. 

2. As inscrições deverão ser feitas mediante preenchimento de requerimento específico disponível na 

Secretaria do PPGL até o dia 23 de novembro de 2016. 

3. Ao inscrever-se, o candidato declarará conhecer o teor da Portaria Nº 76/CAPES, de 14 de abril de 

2010, que atualiza o regulamento do Programa de Demanda Social e o teor do Regulamento 

Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Letras da UTFPR. 

4. O Programa de Pós-Graduação em Letras e a Comissão permanente de bolsas têm por critério o 

equilíbrio entre as duas linhas de pesquisa que compõem o Curso de Mestrado em Letras. Por 

conseguinte, as bolsas serão distribuídas de forma a tornar equânime o número de bolsas por linha de 

pesquisa no momento da concessão. 

5. Estão habilitados a participar deste processo todos os alunos regulares não-bolsistas do Programa 

de Pós-Graduação em Letras do câmpus de Pato Branco. No entanto, serão contemplados 

preferencialmente os alunos aprovados e matriculados no último processo seletivo, referente ao edital 

nº11/2015.  

 

OBS: Não havendo alunos classificados e que se enquadrem no item 5, a bolsa será disponibilizada ao 

aluno aprovado e matriculado no processo seletivo para alunos regulares referente ao edital 

nº01/2015. 

 

6. Para a seleção será considerado somente um critério, a nota obtida no processo seletivo para 

ingresso no Programa, priorizando-se sempre o candidato que obteve maior nota no referido 

processo. 

7. No caso de candidato com vínculo empregatício que tenha sido classificado neste processo seletivo, 

eventual concessão de bolsa de estudo somente será feita se houver rompimento do vínculo 

empregatício, excetuando-se os casos previstos pela agência de fomento concedente da bolsa. 

8. O resultado da seleção será publicado no dia 25 de novembro de 2016, em ordem de classificação e 

por linha de pesquisa. 

9. Este edital expira na ocasião do lançamento de novo edital, quando será realizada nova seleção. 

10. Os casos omissos serão levados à Comissão de Bolsas para deliberação. 

 

Pato Branco, 16 de novembro de 2016. 
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Coordenador do Programa de Pós-graduação em Letras 

 
Comissão Permanente de Bolsas do PPGL 

 

Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Câmpus Pato Branco 
PPGL – Programa de Pós-graduação em Letras  


