
CHAMADA INTERNA 02/2021

BOLSAS DE MESTRADO - CNPq

Considerando a Chamada CNPq No 25/2020 APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE

INOVAÇÃO: BOLSAS DE MESTRADO E DOUTORADO, na qual o PPGLitCult foi contemplado,

convocamos os(as) interessados(as) para inscrição em seleção de bolsistas.

De acordo com a chamada do CNPq, estas bolsas são exclusivas para projetos que desenvolvam

pesquisa dentro de suas áreas prioritárias. No caso do PPGLiTCult, o projeto submetido conseguiu

inserção na subárea de Tecnologia Assistiva.

A tecnologia assistiva

“é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba

produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que

objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação,

de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando

sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.” (Comitê

de Ajudas Técnicas, Corde/SEDH/PR, 2007).

Assim sendo, podem concorrer às bolsas, exclusivamente:

a) estudantes regularmente matriculados(as) no PPGLitCult com período de, pelo menos, 1 ano para a

conclusão do curso.

b) estudantes que desenvolvam projeto de pesquisa no âmbito das tecnologias assistivas.

c) estudantes que não tenham vínculo empregatício e(ou) estatutário ativo de qualquer natureza, no

momento da implantação da bolsa concedida.



Para a seleção, as(os) interessadas(os) devem encaminhar a seguinte documentação para o e-mail:

coordenacaoppglitcult@gmail.com, até às 23h59 horas do dia 19 de setembro de 2021.

a) formulário de inscrição (Acessar aqui)

b) projeto de pesquisa que está desenvolvendo.

Considerando as especificidades da chamada do CNPq e o cadastro reserva resultante do EDITAL

CONJUNTO Nº 02/2021 CADASTRO DE RESERVA DE CONCESSÃO DE BOLSAS, serão levados em

conta os seguintes critérios de classificação:

1) Projeto no âmbito das tecnologias assistivas (Critério eliminatório).

2) Vulnerabilidade social (comprovado através da entrega do Parecer de Vulnerabilidade Econômica,

exarado pela PROAE ou do comprovante de cadastramento no Cadastro Único, atualizado)

3) Ser negro(a) (preto(a) ou pardo(a), a partir das comissões que já foram realizadas para o cadastro

reserva)

4) Ser deficiente, quilombola, indígena, trans (conforme documentos apresentados).

Cronograma da seleção

1 a 19 de setembro de 2021 Inscrição com envio de documentos

20 a 23 de setembro de 2021 Análise de documentos pela comissão

30 de setembro (a partir das 18 horas) Publicação do resultado

Serão indicados ao CNPq os nomes, conforme classificação, até o número de bolsas disponíveis.

Salvador, 30 de setembro de 2021

https://docs.google.com/document/d/19o8eaChygllNFCKTRIOXQYsytAV8tgOlz58RfpIorH4/edit?usp=sharing

