
 

                                                       
                                                             CHAMADA PÚBLICA 03/2020 

                                                           LISTA DE PRIORIDADES 

                                                           CONCESSÃO DE BOLSAS 2020 

  

 

O Programa de Pós-Graduação em Literatura (POSLIT) da Universidade de Brasília 

(UnB), em conformidade com a Resolução POSLIT 02/2019, TORNA PÚBLICA abertura 

de Chamada para elaboração de lista de prioridades para a concessão das bolsas de Mestrado 

e Doutorado 2020 (Mestrado e Doutorado).  

 

1.   Cronograma de inscrições e avaliação: 

 

2.  Forma de entrega: Pelo próprio interessado, exclusivamente via e-mail para 

ilsecpos@gmail.com, com cópia para poslit@gmail.com  e designação do assunto como 

LISTA DE BOLSISTAS POSLIT 2020. 

 

3.  Documentação a ser entregue (em arquivo único formato PDF): 

 

(a) formulário de pedido de concessão de bolsa de estudos preenchido;  

(b) histórico escolar;  

(c) cópia do Currículo Lattes atualizado, e com os respectivos documentos comprobatórios, 

todos numerados e paginados, considerando apenas o quadriênio imediatamente anterior ao 

pedido;  

(d) termo de compromisso de dedicação integral ao curso caso seja beneficiado com a bolsa;  

                      ETAPA                                                                           DATAS      RESPONSÁVEL 

Inscrição dos(as) candidatos(as) 
09 e 10 de abril de 2020 

Candidato(a) 

Resultado provisório 13 de abril de 2020   PPG 

Recurso do resultado provisório do 

processo seletivo 
14 de abril de 2020 Candidato(a) 

Divulgação do resultado final 15 de abril de 2020 PPG 

mailto:ilsecpos@gmail.com
mailto:poslit@gmail.com


(e) Ficha de critérios com a pontuação somada, anexo I da supracitada resolução, indicada 

pelo discente.  

  (f) Se for o caso, autodeclararão de raça e/ou etnia. 

 

4.  Do Resultado: 

A documentação enviada será objeto de análise da Comissão de Bolsas do Programa, 

para efetuar a classificação dos pretendentes às bolsas de estudos. 

O Resultado Final com a Lista de Prioridades definidas será informado aos 

interessados e amplamente divulgado pelo Programa. Casos omissos ou excepcionais serão 

avaliados pela Comissão de Avaliação em conjunto com a Coordenação do Programa de 

Pós-Graduação em Literatura. 

 

Brasília/DF, 08 de Abril de 2020. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Erivelto da Rocha Carvalho 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Literatura 

Dep. de Teoria Literária e Literaturas Universidade de Brasília 

 

 

 
 

Prof. Dr. Edvaldo A. Bergamo   

Presidente da Comissão de Bolsas  

Programa de Pós-Graduação em Literatura 

Dep. de Teoria Literária e Literaturas Universidade de Brasília 
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