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 EDITAL da COMISSÃO DE BOLSAS POSCOM Nº 01/2021 
 PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE 

 MESTRADO 

 A  Comissão  de  Bolsas  do Programa  de  Pós-Graduação  em  Comunicação  e  Cultura 
 Contemporâneas  torna  pública  a  chamada  para  a  concessão  de  três  (3)  bolsas  de  estudos  CNPQ  – 
 para  alunos  e  alunas  do  Mestrado,  obtidas  através  do  Processo:  444963/2020-0,  Chamada  CNPq 
 nº  02/2021  -  Apoio  à  Pesquisa  Científica,  Tecnológica  e  de  Inovação:  Bolsas  de  Mestrado. 
 Destaca-se  que  este  edital  contempla  uma  situação  de  EXCEPCIONALIDADE  em  relação  ao 
 Regimento  da  Comissão  de  Bolsas  vigente,  em  razão  da  situação  de  pandemia  e  das  modificações 
 introduzidas pelo CNPQ para a distribuição de bolsas. 

 1. Requisitos para candidatura: 

 1.  Estar regularmente matriculado; 
 2.  Não ter recebido 24 meses de bolsa de qualquer agência; 
 3.  Não ter vínculo empregatício ao momento da outorga da bolsa; 
 4.  Os e as ingressantes em 2019 devem apresentar documento do/a orientador/a atestando 

 que o/a discente completou  80% da dissertação. 
 5.  Não ter reprovação em disciplinas e ter nota média anual igual ou superior a 7 (sete) 

 2. Critérios de seleção/classificação: 

 . A ordem de distribuição de bolsas obedecerá aos seguintes critérios: 

 -  Maior tempo de ingresso do/a discente no Programa; 
 -  Haver ingressado através de sistema de cotas 
 -  Nunca ter recebido bolsa. Caso tenha recebido bolsa anteriormente, será priorizado/a o/a 

 candidato/a que tenha recebido bolsa por menor tempo; 
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 3.  Documentos necessários: 

 As candidaturas são recebidas por e-mail até  29 de Outubro de 2021  , apresentando a 
 documentação necessária através do endereço :  comissaodebolsaposcom@gmail.com  , 
 manifestando interesse pela bolsa e anexando: 

 a)  Histórico escolar; 
 b)  Carta do orientador atestando 80% da dissertação escrita (para o caso de candidatas/os 

 que ingressaram em 2019) e atestando a participação da/o candidato/a no grupo de 
 pesquisa que ele/a coordena; 

 4. Seleção e classificação 

 A  seleção  será  realizada  pela  Comissão  de  Bolsas  do  PósCom,  que  irá  avaliar  a  distribuição  de 
 bolsas  com  base  nos  critérios  estabelecidos  no  item  2  deste  Edital,  mediante  a  análise  da 
 documentação  entregue  pelas/os  candidatas/os.  A  lista  de  classificados/a  será  realizada  de  acordo 
 com  o  critério  de  alternância  entre  cotistas  e  não  cotistas  que  vem  sendo  realizada  regularmente 
 pelo  Programa,  sendo  o  primeiro  colocado/a  o/a  cotista,  tal  como  formulado  no  regimento  interno 
 (  http://www.poscom.ufba.br/poscom/bolsas/  ).  Em  caso  de  empate,  aplicados  todos  os  critérios 
 descritos  no  item  2,  valerá  como  critério  de  prioridade  a  média  de  notas  obtidas  pela/os 
 candidato/as. 

 6. Disposições finais 

 a)  O  não  cumprimento  das  exigências  estabelecidas  pelo  presente  Edital  implicará  a 
 eliminação da/o candidata/o à bolsa; 

 b)  A/o  bolsista  selecionada/o  deverá  dedicar-se  exclusivamente  às  atividades  do  projeto  de 
 pesquisa  e  da  dissertação,  além  de  atividades  em  qualquer  uma  das  linhas  de  pesquisa  do 
 Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas (Póscom). 

 c) Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Bolsas. 
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