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PROCESSO DE SELEÇÃO PARA BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VIC/UFJF 
 
O Laboratório FrameNet Brasil de Linguística Computacional faz público o processo de seleção para 
bolsista VIC/UFJF nos seguintes projetos para o preenchimento da seguinte vaga: 
 

Projeto Orientadora VIC 
Gêneros, tipologias textuais e análise linguística Natália Sigiliano 1 

 
1. Descrição do Projeto: 
 
O projeto Gêneros, tipologias textuais e análise linguística objetiva constituir uma base de textos 
anotados sintática e semanticamente segundo a metodologia da FrameNet Brasil que possa ser 
utilizada por professores na preparação e materiais didáticos que explorem a relação entre análise 
linguística e gêneros textuais.  
 
2. Duração da Bolsa: 12 meses 
 
3. Requisitos para Inscrição: 
 
Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios: 
1 – Ser aluno do Curso de Letras a partir do 3º período; 
2 – Ser falante nativo de Português; 
3 – Ter proficiência em Inglês em nível intermediário; 
4 – Ter disponibilidade de 12 horas semanais; 
5 – Ter cursado com aproveitamento as disciplinas Linguística I e II, Gramática, Semântica e 
Morfossintaxe I. 
 
4. Processo Seletivo 
A seleção constará de análise de histórico de graduação. Serão considerados como critérios as médias 
finais dos candidatos nas disciplinas listadas no item 5 acima. Como critério de priorização, serão 
analisadas as médias dos candidatos na disciplina Oficina de Estudos Linguísticos: Elaboração de 
Material Didático. Como critério de desempate, será considerado o IRA dos candidatos.  

 
5. Inscrição: 
As inscrições podem ser feitas online, no endereço https://forms.gle/23A9vyBvTQ9GpfeY8  
Período: das 17:00h do dia 25/08/2021 às 17:00h do dia 29/08/2021 
 
6. Cronograma de Seleção:  
Os resultados serão divulgados no dia 30/08/2021, a partir das 14h, na página da FrameNet Brasil 
(www.ufjf.br/framenetbr). O candidato aprovado deverá preencher a documentação necessária para 
implementação da bolsa no dia 30/08/2021. 
 
Juiz de Fora, 25 de agosto de 2021                                                        
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