
    EDITAL 04/2018 

  Processo seletivo para bolsa de estudos 

 

A Comissão de Bolsas e a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes, 

Cultura e Linguagens da Universidade Federal de Juiz de Fora torna pública a abertura 

de inscrições para o processo seletivo para a concessão de uma bolsa de estudos 

Fapemig com implementação prevista para janeiro de 2019, para alunos que 

ingressaram no ano de 2018.  

 

1. INSCRIÇÕES 

Os interessados deverão enviar e-mail para ppg.acl@ufjf.edu.br até o dia 23/11 às 12:00 

(meio dia) informando o interesse e anexando os seguintes documentos: 

a. Histórico Escolar do Mestrado 

b. Currículo Lattes  

c. Comprovação das produções acadêmicas e artísticas listadas no Currículo Lattes e 

produzidas no ano de 2018. 

d. Carta informando que não possuí vínculo empregatício, ou carta informando que possuí 

vínculo empregatício, mas que caso seja selecionado abrirá mão vínculo a partir do 

momento em que a bolsa entrar em vigor, portanto antes do início da vigência da bolsa.  

e. Quando se aplicar: Declaração de próprio punho informando que no ato da inscrição 

para a seleção do PPG-ACL solicitou isenção de taxa de inscrição. 

 

Parágrafo único:  

Os candidatos que não enviarem, no ato da inscrição os documentos solicitados acima serão 

automaticamente desclassificados.  

 

 

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 

I – A produção científica do candidato que será pontuada pelos mesmos critérios da tabela de 

créditos de atividades complementares disponibilizada no site do PPG-ACL. 

 II – A condição socioeconômica do candidato atestada pelos mesmos critérios utilizados na 

solicitação da isenção de taxa de inscrição no processo seletivo do mestrado.  

Parágrafo único: O candidato aprovado no exame de suficiência em língua estrangeira terá 

sempre precedência sobre o candidato não aprovado. 

 

3. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 
 

https://mail.uol.com.br/compose?to=ppg.acl@ufjf.edu.br


A pontuação dos candidatos, bem como a indicação do novo bolsista será divulgada na 
página do Programa http://www.ufjf.br/ppgacl/ no dia 27/11/2018 após às 12:00.   
 
 
4. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE BOLSAS 
 
A comissão de bolsas atualmente é composta por um professor de cada linha de 
pesquisa, a saber: João Queiroz (Estudos Interartes e Música), Felipe Muanis (Cinema e 
Audiovisual), Renata Zago (Arte, Moda: História e Cultura) um representante discente 
Ana Beatriz Fernandes Lima Silva, e a coordenadora do curso Maria Claudia Bonadio. 
 
 
 
 

http://www.ufjf.br/ppgacl/

