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UNIVERSIDADE DE FRANCA 
 

 ADITAMENTO 003 AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – DOUTORADO EM LINGUÍSTICA 
 

A Profª. Drª. Kátia Jorge Ciuffi, Reitora da Universidade de Franca, no uso de suas 

atribuições e competências estatutárias, com fundamento no art. 44, inciso III da Lei 

Federal nº 9.394, de 20/12/1996, na Resolução CNE/CES nº 07/2017, de 03/4/2001 e no 

Regulamento Geral da Pós-Graduação da Pós-Graduação Stricto Sensu, de acordo com o 

presente edital ao item 3, VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS, em virtude do quantitativo 

inicial de vagas oferecidas, a Universidade de Franca se reserva o direito de realizar outros 

processos seletivos para ingresso no Programa de Pós-graduação Stricto Sensu – 

Doutorado em Linguística, e por esse motivo altera-se:  

 

Onde se lê: 
 
VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
4 2. Quando disponíveis, serão oferecidas bolsas ou auxílios para pagamento de taxas 
escolares provenientes de agências de fonte governamentais (CAPES ou CNPq) e de empresas 
privadas aos alunos que atenderem às exigências destes órgãos de fomento e às normas do 
Programa de Pós-Graduação em Linguística. De acordo com a Portaria da CAPES nº 181, de 18 
de dezembro de 2012, os beneficiários dos referidos recursos devem estar regularmente 
matriculados no curso. Quando bolsista, deve dedicar-se integralmente às atividades do 
curso, visando atender aos objetivos do cronograma de atividades e cumprir 
tempestivamente o prazo máximo estabelecido para sua titulação. Quando beneficiário da 
taxa, repassar mensalmente à instituição o valor da taxa escolar recebido em sua conta, 
sujeito ao cancelamento imediato do benefício no caso do não cumprimento desta obrigação. 
Quando beneficiário de bolsa vinculada à empresa, deverá cumprir as exigências do contrato 
estabelecido bilateralmente entre a Universidade e a Empresa. Os beneficiários de bolsas ou 
taxas devem assumir a obrigação de restituir todos os recursos recebidos da CAPES, na 
hipótese de interrupção do estudo, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, 
circunstância alheia à sua vontade ou doença grave devidamente comprovada e 
fundamentada em parecer da Comissão Institucional de Bolsas. A avaliação dessas situações 
fica condicionada à aprovação pela Diretoria Executiva da CAPES, em despacho 
fundamentado. Alunos aprovados no processo seletivo e que já tenham bolsa aprovada pela 
FAPESP não poderão concorrer às demais bolsas eventualmente oferecidas pelo programa, 
independente da classificação obtida no processo seletivo. As bolsas, os auxílios e as taxas, 
quando disponíveis, serão concedidos conforme a classificação do candidato no processo 
seletivo. 
 
 
Leia-se: 
 
VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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4 2. Quando disponíveis, serão oferecidas bolsas ou auxílios para pagamento de taxas 
escolares provenientes de agências de fonte governamentais (CAPES ou CNPq) e de empresas 
privadas aos alunos que atenderem às exigências destes órgãos de fomento e às normas do 
Programa de Pós-Graduação em Linguística. De acordo com a Portaria da CAPES nº 181, de 18 
de dezembro de 2012, os beneficiários dos referidos recursos devem estar regularmente 
matriculados no curso. Quando bolsista, deve dedicar-se integralmente às atividades do 
curso, visando atender aos objetivos do cronograma de atividades e cumprir 
tempestivamente o prazo máximo estabelecido para sua titulação. Quando beneficiário da 
taxa, repassar mensalmente à instituição o valor da taxa escolar recebido em sua conta, 
sujeito ao cancelamento imediato do benefício no caso do não cumprimento desta obrigação. 
Quando beneficiário de bolsa vinculada à empresa, deverá cumprir as exigências do contrato 
estabelecido bilateralmente entre a Universidade e a Empresa. Os beneficiários de bolsas ou 
taxas devem assumir a obrigação de restituir todos os recursos recebidos da CAPES, na 
hipótese de interrupção do estudo, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, 
circunstância alheia à sua vontade ou doença grave devidamente comprovada e 
fundamentada em parecer da Comissão Institucional de Bolsas. A avaliação dessas situações 
fica condicionada à aprovação pela Diretoria Executiva da CAPES, em despacho 
fundamentado. Alunos aprovados no processo seletivo e que já tenham bolsa aprovada pela 
FAPESP não poderão concorrer às demais bolsas eventualmente oferecidas pelo programa, 
independente da classificação obtida no processo seletivo. A classificação para obtenção de 
bolsa e taxa será divulgada em 14 de março de 2023, classificando os candidatos em 
conformidade com a ordem decrescente das médias das notas obtidas na prova escrita, na 
entrevista e na análise do currículo Lattes dos processos seletivos realizados dentro do 1º 
trimestre. 
 

 
Franca, 06 de março de 2023.. 

 

 
Profa. Dra. Katia Jorge Ciuffi  

REITORA DA UNIVERSIDADE DE FRANCA 


