
 
RESULTADO DAS INSCRIÇÕES PARA BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PROCAD 2014-2016 

 
Devido ao grande número de inscritos, foram adotados os seguintes critérios para a seleção e composição da classificação, em face dos pré-requisitos e documentos necessários para inscrição: 
 
1) Ser aluno da licenciatura em Letras ou da licenciatura em Pedagogia e ter enviado todos os documentos requisitados; nesse item, foi atribuído o valor de 0 a 5 pontos para envio completo 
dos documentos, considerando-se, especialmente, a qualidade da carta de candidatura e do trabalho desenvolvido na graduação enviados em anexo (critérios: adequação ao gênero proposto e 
à situação social colocada, correção formal, evidenciação de cuidado e dedicação na realização de atividades acadêmicas). 
 
2) Ter ingressado na Ufes entre 2013-1 e 2014-2 (ou seja, estar em 2014-2 entre o 1º e o 4º semestres de curso); nesse item, foi atribuído 1 ponto para quem está no 1º semestre, 2 para 
quem está no 2º semestre; 3 para quem está no 3º semestre e 4 para quem está no 4º semestre de curso. Candidatos fora desse escopo, infelizmente, não podem ser aceitos, pelo perfil 
definido pelo projeto Procad/Capes. 
 
3) Ter coeficiente de rendimento superior a 5,0 (que é a nota mínima para aprovação nas disciplinas de graduação); nesse item considerou-se o valor expresso no histórico individual do aluno. 
Para candidatos do primeiro período (que não têm ainda um CR) foi atribuído o valor de 7,00, que é a média necessária para aprovação nas disciplinas do 1º semestre de curso, sem prova 
final. 
 
O resultado final foi obtido pela soma entre os itens 1, 2 e 3. 

 

MATRÍCULA CURSO E 
DOCUMENTOS / 
PONTOS NO ITEM 1 

SEMESTRE DE INGRESSO / 
SEMESTRE EM CURSO / 
PONTOS NO ITEM 2 

C. R. / PONTOS 
NO ITEM 3 

PONTUAÇÃO 
FINAL 

OBSERVAÇÃO RESULTADO FINAL 

2011203399 Pedagogia Noturno 
3,00 pontos 

2011/2 
7º semestre de curso 
0,00 pontos 

4,73 pontos 7,73 
 

Documentos completos 
 
 

Desclassificada do 
processo seletivo1 

2014101153 Pedagogia Matutino 
2,00 pontos 

2014/1 
2º semestre de curso 
2,00 pontos 

8,46 pontos 12,46 
 

Carta de candidatura veio em doc não 
habilitado para salvamento (foi solicitada 
carta em pdf), não apresentou estrutura 
adequada ao gênero 

2º SUPLENTE – VAGA DO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

2014204558 Letras-Português 
Noturno 
4,00 pontos 

2014/2 
1º semestre de curso 
1,00 ponto 

7,00 pontos 12,00 
 

Documentos completos, exceto histórico 
parcial (não gerado para aluno do 1º período) 
 

- 

2013202804 Pedagogia Noturno 
2,50 pontos 

2013/2 
3º semestre de curso 
3,00 pontos 

8,68 pontos 15,18 
 

Carta de candidatura veio em doc (foi 
solicitada carta em pdf) 
Trabalho individual feito na graduação não 
enviado 

Desclassificada do 
processo seletivo2 

2014203334 Letras-Inglês 
Vespertino 

2014/2 
1º semestre de curso 

7,00 pontos 13,00 
 

Documentos completos, exceto histórico 
parcial (não gerado para aluno do 1º período) 

1º SUPLENTE – VAGA DO 
CURSO DE LETRAS 

                                                           
1
 Infelizmente, a aluna foi desclassificada em função do ingresso anterior a 2013-1 e do CR inferior a 5,0. 

2
 Infelizmente, faltou o envio de trabalho individual feito na graduação, o que impediu uma avaliação sobre o perfil intelectual do candidato. 



5,00 pontos 1,00 ponto  

2014200177 Letras-Francês 
Noturno 
3,50 pontos 
 

2014/2 
1º semestre de curso 
1,00 ponto 

7,00 pontos 11,50 
 

Não veio histórico parcial (não gerado para 
aluno do 1º período) 
Trabalho individual feito na graduação foi 
enviado em doc (foi solicitado trabalho em 
pdf) 
Carta de candidatura veio em doc (foi 
solicitada carta em pdf) 

- 

2014101359 Letras-Português 
Matutino 
3,00 pontos 

2014/1 
2º semestre de curso 
2,00 pontos 

7,70 pontos 12,70 
 

Documentos completos 
Trabalho individual veio sem capa e sem 
elementos de identificação 

2º SUPLENTE – VAGA DO 
CURSO DE LETRAS 

2014101360 Letras-Português 
Matutino 

5,00 pontos 

2014/1 
2º semestre de curso 

2,00 pontos 

8,72 pontos 15,72 
 

Documentos completos CANDIDATO(A) 
SELECIONADO(A) PARA 

BOLSA – VAGA DO 
CURSO DE LETRAS 

2013202844 Pedagogia Noturno 
2,75 pontos 
 

2013/2 
3º semestre de curso 
3,00 pontos 

9,01 pontos 14,76 
 

Documentos completos 
Carta de candidatura não apresentou 
estrutura adequada ao gênero 

1º SUPLENTE – VAGA DO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

2014101394 Letras-Inglês 
Vespertino 
2,00 pontos 

2014/2 
2º semestre de curso 
2,00 pontos 

9,03 pontos 13,03 
 

Carta de candidatura veio no corpo do e-mail 
(foi solicitada carta em pdf) e não apresentou 
estrutura adequada ao gênero 
Dados pessoais solicitados para inscrição não 
foram enviados de modo completo 

Desclassificado do 
processo seletivo3 

2014101134 Pedagogia Matutino 

5,00 pontos 

2014/1 

2º semestre de curso 
2,00 pontos 

9,60 pontos 16,60 

 

Documentos completos CANDIDATO(A) 

SELECIONADO(A) PARA 
BOLSA – VAGA DO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

2012203525 Letras-Inglês 
3,00 pontos 

2012/2 
5º semestre de curso 
0,00 pontos 

6,01 pontos 09,01 Carta de candidatura veio em doc (foi 
solicitada carta em pdf) e não apresentou 
estrutura adequada ao gênero 
Trabalho individual feito na graduação foi 
enviado em doc (foi solicitado trabalho em 
pdf) 
 

Desclassificada do 
processo seletivo4 

 
Agradecemos a todos os que se interessaram pelo projeto Procad/Capes “Leitura nas licenciaturas [...]” e participaram do processo. Gostaríamos, sem dúvida, de poder recebê-los em nosso 
projeto, mas há restrições de muitas ordens. Esperamos que, em breve, tenhamos ocasião de outros trabalhos conjuntos. 
 
Aos selecionados para as bolsas de Iniciação Científica, nossos parabéns! Solicitamos que façam contato urgente com a professora Maria Amélia Dalvi, pelo e-mail mariaameliadalvi@gmail.com. 
Desde já antecipamos que, para a efetivação do cadastro, necessitarão abrir conta pessoal no Banco do Brasil, para recebimento da bolsa. Se ainda não tiverem essa conta, pedimos que, com a 
máxima celeridade, a providenciem. 
 
Aos 1º suplentes das vagas, solicitamos que estejam atentos nas próximas 72 horas. Em caso de qualquer incompatibilidade ou problema na implementação das bolsas dos 1ºs colocados, 
poderão ser convocados para assumi-las, em regime de urgência. 

                                                           
3
 Infelizmente, faltou o envio dos dados pessoais completos, o que é uma exigência para preenchimento da ficha de inscrição do bolsista no sistema Procad/Capes. 

4
 Infelizmente, a aluna foi desclassificada em função do ingresso anterior a 2013-1. 

mailto:mariaameliadalvi@gmail.com

