
PRINT-Capes-UFSC: Linguagens, Interculturalidades e Identidades
Prometo Línguas, Literatura e Práticas culturais
Programas participantes: Programa de Pós-Graduação em Literatura,
Programa de Pós-Graduação em Literatura, Programa de Pós-Graduação em
Design e Programa de Pós-Graduação em Linguística

A Comissão responsável pela seleção de bolsistas do EDITAL N.o
03/PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA/2019 -BOLSAS
DE JOVEM TALENTO E POS-DOUTORADO COM EXPERIENCIA. no âmbito
do PRINT-Capes-UFSC: Linguagens, Interculturalidades e Identidades. reun\u-
se no dia 26 de junho de 2019, na sala 117 do Bloco B do CCE, para realizar a
análise das candidaturas, conforme previsto em edital.

Houve a inscrição de dois candidatos
1 . Eduardo Correa Soares
2. Humberto Borges

Os membros da comissão dividiram a avaliação em duas partes, conforme
indicado pelo Edital No 3(item 6.1.2):
"a) análise da proposta, com peso de cinquenta por centos
b) análise da produção acadêmica, de acordo com o ANEXO V, com peso de
cinquenta por cento"

Quanto aos planos de trabalho, os membros da comissão reconhecem a
originalidade e a relevância de ambas as propostas. A proposta de Eduardo
Correa Soares foca no uso de recursos tecnológicos para o tratamento de big
data. A proposta de Humberto Borges foca na edição e disponibilização de
corpora de manuscritos goianos datados dos séculos XVlll, XIX e XX no Portal
de Línguas. No entendimento da comissão, os dois planos de trabalho são
relevantes para o objetivo do Prometo Portal de Línguas, um pelo possível
tratamento de dados a serem disponibilizados, outro pela edição e publicação
de manuscritos antigos.

Notas do Plano de Trabalho

1- Eduardo Correa Soares 9,0
2- Humberto Borges 8,5

Quanto à avaliação dos currículos, o resultado é o seguinte

Avaliação do Currículo (em conformidade com o Anexo 5 do Edital)

Período analisado: de 2014 até a data atual (conforme definição do edital)



l Eauarao boares

l trabalho completo publicado em anais de eventos internacionais (issn)
pontos

l artigo em periódico BI : 7 pontos

l artigo em periódico B5: 2 pontos

l artigo em periódico sem qualis: l ponto

8 apresentações de trabalho em eventos internacionais: 8 pontos

4 apresentações de trabalho em eventos nacionais: 2 pontos

2

Total: 22 pontos

Obs. Capítulo de livro não contabilizado, porque publicado em livro de editora
sem conselho editorial (Copiart). A copiart atua, principalmente, como gráfica.

2 Humberto Borges

3 artigos em periódicos BI : 21 pontos

l artigo em periódico B3: 5 pontos

Orientação de projetos de extensão: 2 pontos

8 apresentações de trabalho em eventos nacionais: 4

Total: 32 pontos

Obs. Havia um artigo idêntico publicado em dois meios de divulgação. Foi
considerado, para pontuação, apenas um artigo.

Notas dos currículos



1- Eduardo Correa Soares 7,0
2- Humberto Borges l0,0

Médias finais: (Plano de Trabalho + CV )

Humberto Borges
Eduardo Correa Soares

9,25
8,0

Sendo assim, Humberto Borges é o primeiro colocado e Eduardo Correa
Soares é o segundo colocado.

Florlanópolis, 26 de junho de 2019
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