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CHAMADA 002 – SELEÇÃO DE BOLSISTAS PPGEL/2023 

BOLSA CAPES / PROGRAMA DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO 

EXTERIOR – PDSE 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens da Universidade 

do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública aos 

discentes regulares do curso de Doutorado, turmas de ingresso em 2021.2 e 2022.1, a abertura 

de inscrições para seleção interna do Programa, de acordo com o Edital PDSE/CAPES N
o
.  

44/2022, que                                    P        Institucional              

S                      P S                                científico                  

                                                                                            

          S           

 

1. DOS PARTICIPANTES  

Poderão participar da referida seleção, os discentes regulares do curso de Doutorado em 

Estudo de Linguagens do PPGEL, devidamente matriculados, que tenham ingressado nos 

Semestres Letivos 2021.2 e 2022.1, desde que atendam às exigências, requisitos e 

condições, conforme o regulamento de bolsas para o exterior     e Edital do Programa PDSE 

N° 44/2022, disponível no Portal da CAPES <www.capes.gov.br>.     

 

2. DA INSCRIÇÃO  

2.1                                              16 de fevereiro (início às 08h) a 

15 de março de 2023             17h.).  

2.2 A inscrição deverá ser efetuada através de Formulário de Inscrição (Anexo I 

desta Chamada), disponível no endereço eletrônico do Programa 

<www.ppgel.uneb.br> e enviada ao e-mail da Secretaria do PPGEL 

<secretariappgel@uneb.br>, dentro do prazo de inscrição, informando o seguinte 

       : “SELEÇÃO BOLSA CAPES PDSE 2023”  

2.3 O candidato             e-mail                                              

de recebimento. 

2.4 O Formulário de Inscrição deverá ser devidamente preenchido, assinado e 

salvo em arquivo no formato PDF antes do envio juntamente com demais documentos 

solicitados. 

 

3. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

3.1 A homologação das inscrições (deferidas ou indeferidas) será divulgada no 

endereço eletrônico <www.ppgel.uneb.br>. 

3.2 Data da divulgação da homologação das inscrições: 20 de março de 2023. 

3.3 O candidato terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, após a divulgação do 

Resultado de cada etapa, para interposição de recurso, mediante preenchimento do 

Formulário para Interposição de Recurso (Anexo II desta Chamada) e envio deste com 

a documentação comprobatória, se for o caso, para o seguinte endereço de e-mail: 

<secretariappgel@uneb.br>,                              : “INT RPOSIÇÃO    

RECURSO SELEÇÃO BOLSA CAPES PDSE 2023”  

3.4 Período de interposição de recurso: 21 e 22 de março de 2023. 

3.5 Resultado da homologação após recurso: 24 de março de 2023. 

3.6 O Formulário para Interposição de Recurso deverá ser devidamente 

preenchido, assinado e salvo em arquivo no formato PDF antes do envio. 

3.7 Em caso de envio de documentação comprobatória na interposição de recurso, 

esta deve estar salva no mesmo arquivo do Formulário para Interposição de Recurso 

http://www.ppgel.uneb.br/
mailto:secretariappgel@uneb.br
mailto:secretariappgel@uneb.br
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em formato PDF com tamanho de até 5MB. 

4. DAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A 

INSCRIÇÃO 

4.1 Antes de realizar a inscrição o candidato à bolsa deve verificar os requisitos e 

condições exigidas, conforme o regulamento de bolsas para o exterior    e Edital do 

Programa PDSE No
. 44/2022, disponível no Portal da CAPES <www.capes.gov.br>.  

4.2 No ato da            deverá ser enviada, juntamente com a ficha de inscrição em um 

único arquivo no formato PDF com tamanho de até 5MB, além da comprovação dos 

títulos/atividades constantes no Barema 1, Anexo III, os seguintes documentos:  

I – passaporte, se estra                                                                        

                                                                                              

                                 

II- carta de aceite defininitivo da insti                                                       

coorientador no exterior, em papel mbrado da insti                                          

a identi                                                                        ti            

recebimento                                                                             

                                        tibilizar com o prazo definido pela Insti          

Ensino Superior do candidato;  

III -                                           ua estrangeira, de acordo com o exigido no 

Anexo II do Edital mencionado; 

IV - carta do orientador brasileiro, devidamente datada e assinada e em papel timbrado da 

insti                                                       tificando a necessidade da bolsa e 

demonstrando interação com o coorientador no exterior para o desenvolvimento das 

atitividades propostas;  

V -                                                               I  ti                 

S                          Q               tido pela Insti                 S          

VI - curriculum vitae                         P            ttes; 

VII -                                                                                      

portuguesa  

(pt-BR) contendo, obrigatoriamente:  

a) título;  

b) palavras-chave;  

c) problema de pesquisa delimitado de forma clara e objeti                              

         tica ou de ordem intelectual e suscetí                 

d) objetivo geral formulado de forma clara e condizente com o problema de pesquisa e 

coerente com o título do projeto;  

e) objeti                                                                                  

que contribuam para o alcance do objetivo geral;  

f)referencial         atual e relevante para o tema de pesquisa, apresentando conceitos bem 

definidos                                                                              

                                                                                      

objetivos ou metodologia propostos;  

g) metodol                                                                          

                                                               ti                          

coleta de dados adequados; abordagem apropriada para analisar os dados coletados etc.), 

d                                                                                  titativa 

ou qualitati                                                                                
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                                                                                        :  

*                  :                                                             

                     ti                                                                    

                                                                    

*                tí    :                                                                

                                                                                        

                        

*                       :                                                          

                                          ti                                   

conhecimentos; ou  

*                     :                                                                  

bem como proporcionar o desenvolvimento de atividades empreendedoras.  

4.3 O candidato                   , no dia da Entrevista,                       

                                                                  

4.4 Todos os documentos exigidos na inscrição deverão ser devidamente 

preenchidos e assinados (quando for ocaso), digitalizados e salvos em arquivo único 

no formato PDF (capacidade máxima de arquivo de 5MB). Para fins de homologação 

das inscrições, toda a documentação deverá estar completa, legível, sem rasuras, sem 

corte de partes e conter frente e verso (quando for o caso). Não serão aceitos outros 

formatos de arquivo nem documentos fora do prazo de inscrição. 

 

5. DA ENTREVISTA, LOCAL, DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO  

5.1 Local: Prédio da Pós-Graduação/Campus I/UNEB, 3º. andar, Rua Silveira 

Martins, nº. 2.555, Cabula, Salvador/Bahia, CEP: 41.195-001 em sala a ser informada 

pela Secretaria do Programa no dia da Entrevista.  

5.2 A entrevista individual será realizada por uma comissão constituída de 

docentes do Programa e terá duração máxima de 20 minutos. 

5.3 A convocação dos candidatos para a entrevista será divulgada, juntamente com 

o resultado da homologação, no endereço <www.ppgel.uneb.br>, em uma lista, por 

ordem alfabética, informando a data e o horário da entrevista para cada candidato. 

5.4                                                                         

                                                                                    

                                                                                    

            T                                                                        

                                                                                         

por motivo de tempo insuficiente, partes desse processo de a                        

Barema. N                                                                          

       .  

5.5 Fica vedado ao candidato o direito à gravação da entrevista por qualquer meio 

(áudio e vídeo).  

5.6 Data e horário: 

DATA HORÁRIO 

27 de fevereiro de 2023 09 às 12h / 14 às 17h. 

 

6. DOS RESULTADOS E RECURSOS 

6.1 O Resultado da seleção, bem como outras informações referentes ao mesmo, 

serão divulgadas no endereço eletrônico <www.ppgel.uneb.br>. 

6.2 Divulgação do Resultado: 28 de março de 2023. 

6.3 O candidato terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, após a divulgação do 

Resultado de cada etapa para interposição de recurso, mediante preenchimento do 
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Formulário para Interposição de Recurso (Anexo II desta Chamada) e envio deste com 

a documentação comprobatória, se for o caso, para o seguinte endereço de e-mail: 

<secretariappgel@uneb.br>, informando o seguinte assunto: “INT RPOSIÇÃO    

R  URSO S   ÇÃO  O S    P S P S     3”  

6.4 O Formulário para Interposição de Recurso deverá ser devidamente 

preenchido, assinado e salvo em arquivo no formato PDF antes do envio. 

6.5 Em caso de envio de documentação comprobatória na interposição de recurso, 

esta deve estar salva no mesmo arquivo do Formulário para Interposição de Recurso, 

em formato PDF com tamanho de até 5MB. 

6.6 Período de interposição de recurso: 29 e 30 de março de 2023. 

6.7 O candidato receberá um e-mail de confirmação, servindo este como protocolo 

de recebimento do seu recurso. 

6.8 Divulgação do Resultado Final após recurso: 31 de março de 2023. 

6.9 Os recursos interpostos que não se refiram, especificamente, aos eventos 

aprazados ou os interpostos fora do prazo estabelecido nesta Chamada não serão 

apreciados. 

6.10 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da 

publicação das decisões objetos dos recursos no endereço eletrônico 

<www.ppgel.uneb.br>, sob pena de perda do prazo recursal. 

 

7. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

7.1 A pontuação e classificação do candidato tomará como base os critérios estabelecidos 

no Barema 1 do Anexo III desta chamada. 

7.2 Em caso de empate de nota no resultado final deste processo seletivo, por grupos de 

categorias especificados neste Edital, o desempate entre os candidatos obedecerá aos 

seguintes critérios, por ordem de prioridade: 

a) Maior idade. 

b) Maior média final do candidato em seu respectivo processo de Seleção para Aluno 

Regular do PPGEL. 

c) Maior pontuação na Relevância do Projeto de acordo com o Barema 1, do Anexo 

III.  

8. DO CRONOGRAMA 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DATAS OBSERVAÇÕES 

Período de inscrições De 16 de fevereiro 

(com início às 8h) a 

15 de março de 

2023 (término às 

17h). 

As                             

exclusivamente pelo e-mail: 

<secretariappgel@uneb.br> 

Divulgação das inscrições homologadas 20 de março de 

2023. 

<www.ppgel.uneb.br> 

Interposição de recursos após o 

Resultado da homologação das 

inscrições 

21 e 22 de março de 

2023. 

Por e-mail: 

<secretariappgel@uneb.br> 

Resultado da homologação das 

inscrições, após análise dos recursos 

24 de março de 

2023. 

<www.ppgel.uneb.br> 

Divulgação de relação de candidatos 

com a data e horário das entrevistas 

24 de março de 

2023. 

<www.ppgel.uneb.br> 

Resultado 28 de março de 

2023 

<www.ppgel.uneb.br> 

mailto:secretariappgel@uneb.br
http://www.ppgel.uneb.br/
mailto:secretariappgel@uneb.br
http://www.ppgel.uneb.br/
mailto:secretariappgel@uneb.br
http://www.ppgel.uneb.br/
http://www.ppgel.uneb.br/
http://www.ppgel.uneb.br/
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Interposição de recursos ao Resultado 29 e 30 de março de 

2023 

Por e-mail: 

<secretariappgel@uneb.br> 

Publicação do Resultado Final após 

análise dos recursos 

31 de março de 

2023 

<www.ppgel.uneb.br> 

Encaminhamento pelo Programa de 

documentos para a Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação 

PPG/UNEB 

31 de março de 

2023 

Para o e-mail da PPG 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 Não será admitida inscrição com documento pendente ou fora do período 

estabelecido nesta Chamada, nem permitido acréscimo de documentos fora do prazo 

fixado para inscrição. 

9.2 A inscrição do candidato implicará aceitação integral das condições 

estabelecidas nesta Chamada. 

9.3 Serão admissíveis recursos devidamente fundamentados, os quais serão 

apreciados pela Comissão de Seleção, devendo ser encaminhados exclusivamente 

através do e-mail <secretariappgel@uneb.br>, identificando no assunto: 

“INT RPOSIÇÃO    R  URSO S   ÇÃO  O S    P S P S     3”  

9.4 Em caso de dúvidas, informações e esclarecimentos, o candidato poderá 

enviar e-mail para <secretariappgel@uneb.br>, identificando no assunto: 

“ ÚVI  S SELEÇÃO BOLSA CAPES PDSE 2023”  O candidato também poderá 

entrar em contato por meio do telefone do PPGEL de número (71) 3117-2440 de 

segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h. 

9.5 O(A) titular de dados pessoais concorda, no momento da sua inscrição, com a 

utilização dos seus dados pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), durante a 

vigência da presente Chamada, para atender ao seu objetivo finalístico. 

9.6 A inexatidão das declarações ou falsidade documental ou as de outra natureza, 

ocorridas no decorrer do processo, ainda que verificada posteriormente, implicará na 

aplicação das devidas sanções legais. 

9.7 Os casos omissos serão analisados pela Comissão de Seleção. 

 

Salvador, 15 de fevereiro de 2023.  

 

 
 

Nerivaldo Alves Araújo 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens 

Portaria no. 342/2022 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

mailto:secretariappgel@uneb.br
http://www.ppgel.uneb.br/
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO NA SELEÇÃO DE 

BOLSISTAS PPGEL/2023 - BOLSA CAPES / PROGRAMA DE 

DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR – PDSE 

 
 

Eu _____________________________________________, portador de CPF número 

_____________________, matrícula número ________________________, aluno regular do 

curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens, venho 

requerer a minha inscrição para a seleção DE BOLSISTAS PPGEL/2023 - BOLSA CAPES / 

PROGRAMA DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR – PDSE. 

 

Linha de Pesquisa:  

(     ) 1 – Leitura, Literatura e Cultura; 

(     ) 2 – Linguagens, Discurso e Sociedade. 

 

Ano/Semestre de Ingresso:  

(     ) 2021.2 

(     ) 2022.1 

 

Orientador (a).......................................................................................................... 

 
 

Salvador, ...... de ...................... de 2023. 

 

 

 

................................................... 

Assinatura do(a) discente/candidato 
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ANEXO II - FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

 

RECURSO CONTRA RESULTADO RELATIVO À CHAMADA Nº ............................., 

PARA REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO BOLSA CAPES PDSE 2023, realizada pelo Programa 

de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens da Universidade do Estado da Bahia – UNEB – 

Campus I.  

 

Eu, ............................................................................................, portador do documento de 

identidade nº................., apresento recurso junto ao Programa de Pós-Graduação em Estudo 

de Linguagens contra resultado da etapa ........................... (especificar a etapa ou atividade) da 

CHAMADA PARA REALIZAÇÃO SELEÇÃO BOLSA CAPES PDSE 2023.  

A decisão objeto de contestação é.................................................................................... 

(explicitar a decisão que está contestando).  

 

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................ 

  

 

 

Salvador, ...... de ...................... de 2023. 

 

 

.................................................... 

Nome legível do(a) discente/candidato 

 

 

................................................... 

Assinatura do(a) discente/candidato 
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ANEXO III – BAREMA 1 

 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE CANDIDATOD NA SELEÇÃO DE 

BOLSISTAS PPGEL/2023 - BOLSA CAPES / PROGRAMA DE DOUTORADO 

SANDUÍCHE NO EXTERIOR – PDSE 
 

NOME DO CANDIDATO: __________________________________________________ 

LINHA DE PESQUISA:  _______________________                                      NOTA: ______ 

 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 

OBTIDA PELO 

CANDIDATO 

Participação do candidato na entrevista (domínio da 

proposta de pesquisa e de seus fundamentos teórico-

metodológicos; capacidade de argumentação sobre a 

proposta de pesquisa e clareza na exposição dos 

motivos que nortearam a escolha do objeto de estudo 

e demais aspectos inerentes à pesquisa a ser realizada 

no Exterior. 

2,0  

Relevância da Proposta de Pesquisa (Considerar os 

aspectos de relevância sinalizados no subitem 8.7.2 do 

Edital No
. 44/2022). 

3,0  

 

Análise da Proposta de Pesquisa quanto à pertinência, 

clareza, viabilidade e coerência dos aspectos sinalizados 

subitem 8.7.2 do Edital No. 44/2022 (problema, 

objetivos, referencial teórico, metodologia, ações etc.) 

3,0  

Atuação como docente do Ensino Superior (mínimo de 

01 ano letivo) 

1,0  

Atuação como docente da Educação Básica (mínimo de 

01 ano letivo) 

1,0  

TOTAL  

 

 

 

 

 

 

 


