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EDITAL Nº 01/21 

Processo Seletivo – Bolsas CAPES-PROEX – 2021/1 
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação 

 
I. INTRODUÇÃO 

O Programa de Excelência Acadêmica-PROEX tem como objetivo manter o padrão de qualidade dos 
programas de pós-graduação stricto sensu, avaliados pela CAPES com nota 6 e 7, buscando atender as 

suas necessidades e especificidades. O presente edital visa a orientar o processo de seleção e distribuição 

de cotas de bolsas do PROEX para os Cursos de Mestrado e de Doutorado do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS. 

 
A implementação das bolsas será conforme a disponibilidade das verbas e cotas concedidas pela CAPES 

para o período de 2021/1. As cotas de bolsas são definidas pela Comissão de Gestão do PROEX/CAPES do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação a sua distribuição com base em critérios 
definidos pela mesma, respeitando as normas constantes na Portaria da CAPES nº. 034/2006, Nota 

Técnica nº 09-67/2014 – CAPES/CEX/PROEX e critérios complementares constantes no presente Edital. O 
apoio no âmbito do PROEX dar-se-á nas seguintes modalidades:  

 

 Modalidade I - Bolsa de Pós-Graduação: o bolsista recebe a mensalidade da bolsa de estudos e o 
auxílio para pagamento de taxas escolares (esse último deve ser repassado integralmente à Unisinos). 

Como requisito de concessão da bolsa o indicado deverá dedicar-se integralmente às atividades do 

curso, com no mínimo 20 horas semanais, excetuando-se as horas das disciplinas.  

 Modalidade II - Auxílio de Taxas Escolares: auxílio financeiro na forma de taxa escolar que 
deverá ser repassada integralmente à Unisinos. Para esta modalidade o indicado deverá ter no mínimo 

10 horas semanais de dedicação às atividades do curso, excetuando-se as horas das disciplinas. 
 

II. COMPROMISSOS DO PÓS-GRADUANDO PARA CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO 

a) Estar regularmente matriculado, atender aos objetivos das atividades e cronogramas do Programa de 
PósGraduação; 

b) Se bolsista Modalidade I, ter dedicação integral as atividades do curso no momento da concessão da 
bolsa e cumprir no mínimo 20 horas semanais no Programa. Se bolsista Modalidade II, ter dedicação 

as atividades do curso de no mínimo 10 horas semanais no Programa.  
c) Se bolsista Modalidade I de doutorado, assistir a no mínimo, 08 (oito) bancas de mestrado ou 

doutorado. Se bolsista de mestrado Modalidade I, assistir a no mínimo, 05 (cinco) bancas de mestrado 

ou doutorado; 
d) Ter aprovação em todas as disciplinas em que estiver matriculado, obtendo média semestral não 

inferior a 8,0 (oito) ou conceito B; 
e) Desenvolver atividades junto ao(s) grupo(s) de pesquisa, além daquelas necessárias ao cumprimento 

das disciplinas de seminários de dissertação e tese; 

f) Comprovar a elaboração e a submissão de produção bibliográfica (periódicos, eventos, livros) de 
acordo com o planejamento desenvolvido com o orientador, considerando as dimensões de avaliação 

da produção discente presentes no documento de área (Comunicação e Informação) CAPES e o que 
prevê o regimento do Programa para os níveis de mestrado e doutorado. 

g) Comprovar participação em 1 (um) evento da área por ano; 

h) Apresentar trabalho, quando pertinente, em eventos do Programa que abrirem para inscrição de 
trabalhos;  

i) Colaborar na organização de eventos em que o Programa estiver envolvido; 
j) Repassar imediatamente à UNISINOS os valores das taxas escolares recebidos do PROEX/CAPES, sob 

pena de imediato cancelamento do benefício e cobrança extrajudicial e /ou judicial dos respectivos 
valores pela UNISINOS; 

k) Apresentar à Comissão de Bolsas relatórios sobre o andamento do meu trabalho nos prazos e na forma 

por ela estabelecidos; 
l) Concluir o curso e entregar a dissertação de mestrado ou a tese de doutorado dentro dos prazos 

estabelecidos no regulamento do curso; 
m) Apresentar à Coordenação do Programa de Pós-graduação e à Comissão de Bolsas qualquer 

impedimento que me obrigue o afastamento das atividades do Curso; 
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n) Não possuir qualquer relação de trabalho com a instituição promotora do Programa de Pós 

Graduação; 
o) Não acumular a percepção da bolsa PROEX com outra proveniente de recursos públicos; 

p) Restituir os recursos recebidos irregularmente à CAPES, quando apurada a não observância das 
normas do PROEX, salvo se mantida por caso fortuito, força maior, circunstância alheia a sua vontade 

ou doença grave devidamente comprovada e fundamentada em parecer da comissão de bolsas. A 
avaliação dessas situações fica condicionada à aprovação pela Diretoria Executiva da CAPES, em 

despacho fundamentado. 

 
III. DESTINAÇÃO DAS BOLSAS 

As bolsas serão destinadas aos alunos selecionados em processo seletivo regular dos cursos de Mestrado e 
de Doutorado em Comunicação, com matrícula inicial em 2021/1. 

 

IV. CRONOGRAMA 
Período de inscrição: de 28 de setembro a 07 de dezembro de 2020  

Resultado preliminar: 18 de dezembro de 2020  
Recurso: de 21 a 22 de dezembro de 2020  

Divulgação dos contemplados: 23 de dezembro de 2020  
Matrículas dos alunos contemplados: 11 a 15 de janeiro de 2021 

 

V. INSCRIÇÃO ONLINE 
Acesse o site http://www.unisinos.br/bolsas-financiamentos-descontos/mestrado-e-

doutorado/capes/#proex e leia atentamente as instruções do Edital, antes de iniciar sua inscrição através 
do botão. 

 

Observação.: além da inscrição para a bolsa o candidato também deve realizar a inscrição no Processo 
Seletivo do curso, ver edital no site do curso.  

 
Informações para realizar a inscrição 

 Para Modalidade I, não ter vínculo empregatício de qualquer natureza.  

 Os candidatos à bolsa não poderão ter nenhum tipo de vínculo de trabalho com a UNISINOS. 

 Ao realizar a inscrição pela web deverá ter em mãos as informações da conta corrente individual 

(número da agência, nome da agência, nome do banco e número da conta bancária) para o 

preenchimento do questionário. A CAPES não aceita contas digitais (ex: Nubank, Caixa Fácil, Banco 
Inter).  

 O candidato pode solicitar as duas opções de modalidades de bolsa, caso atenda aos requisitos de 

ambas. No entanto a concessão é de uma das modalidades por aluno.  

 A Comissão de bolsas, se necessário, poderá solicitar documento comprobatórios. 
 

VI. PROCESSO DE SELEÇÃO  
Compete à Comissão de Gestão do PROEX/CAPES do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Comunicação da UNISINOS (a) instaurar e promover o processo seletivo de candidatos à bolsa, no âmbito 

do Programa, informando o resultado, através da relação dos candidatos selecionados, por ordem de 
classificação; (b) avaliar semestralmente o desempenho dos bolsistas por meio dos relatórios e (c) decidir 

pelo cancelamento da bolsa em caso do não atendimento dos critérios de excelência acadêmica.  
 

Requisitos para concessão de bolsa para candidatos ingressantes em 2021/1  

 Aprovação no processo de seleção regular para ingresso no Curso Mestrado e Doutorado, com 

matrícula inicial em 2021/1;  

 Mérito acadêmico evidenciado no processo de seleção para ingresso regular no Curso de Mestrado 
ou de Doutorado em 2021/1; 

 Não possuir relação de trabalho com a IES promotora do programa de Pós-Graduação; 

 Disponibilidade para realizar atividades curriculares e extracurriculares do Curso de Mestrado ou de 

Doutorado;  

 Não usufruir de qualquer modalidade de bolsa de estudos; 
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 Realizar estágio de docência de acordo com o estabelecido na portaria da CAPES; 

Atendimento aos requisitos constantes na Portaria nº034/2006 da CAPES e seu respectivo anexo acessar em 
https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/bolsas/bolsas-no-pais/proex 

 

VII. RECURSO ADMINISTRATIVO  
O recurso deverá ser enviado, por e-mail com justificativa, para o respectivo Programa de Pós-Graduação 

com assunto RECURSO-PROEX/CAPES/PPG COMUNICAÇÃO-2021/1, de 21 a 22 de dezembro de 2020.  
 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – Fone: (51) 3591-1122 – ramais: 1306, 1305 e 

1381/ E-mail: poscom@unisinos.br 
 

VIII. RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
Compete à Comissão de Gestão do PROEX/CAPES do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Comunicação da UNISINOS a decisão final sobre o número, a concessão e a modalidade de bolsa. A 

confirmação da bolsa dependerá do aceite das responsabilidades constantes no Termo de Compromisso, a 
ser assinado pelo aluno. A divulgação da relação dos selecionados, por ordem de classificação, ocorrerá até 

23 de dezembro de 2020 em http://www.unisinos.br/beneficios/mestrado-e-doutorado/capes#proex. 
 

IX. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO 
DO PROEX/CAPES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO DA 

UNISINOS 

A Comissão de Gestão do PROEX/CAPES do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação 
PROEX/CAPES é constituída por: 

 
Profa. Dra. Ana Paula da Rosa (Coordenadora do Programa e Presidente da Comissão) 

Prof. Dr. Alberto Efendy Maldonado (Representante docente) 

Prof. Dr. Gustavo Daudt Fischer (Representante docente) 
Prof. Dr. Jairo Getulio Ferreira (Representante docente) 

Prof. Dr. Ronaldo Cesar Henn (Representante docente) 

Doutorandos Leonardo Mello, Letícia Rossa, Rafael Krambeck (Representantes Discentes) 

Mestrandos Alison Rodrigues, Amanda de Azevedo, Anderson Guerreiro (Representantes Discentes) 

 
X. INFORMAÇÕES 
Secretaria do Programa de Pós-graduação em Ciências da Comunicação 

Av. Unisinos, 950, Bairro Cristo Rei, São Leopoldo/RS - 93022-750 – Fone: (51) 3591-1122 – ramais: 1306, 
1305 e 1381  -mail: poscom@unisinos.br  

Site: http://www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/comunicação 
 

 

 
 

São Leopoldo, 28 de setembro de 2020. 

 

Profa. Dra. Ana Paula da Rosa 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação 
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