EDITAL DE SELEÇÃO UCDB/NEPPI 02/2022
PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PARA PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DA UCDB
A Universidade Católica Dom Bosco – UCDB, inscrita no CNPJ nº 03.226.149/001587, com sede na Av. Tamandaré, 6000, Jardim Seminário, cidade de Campo Grande
- MS, com CEP: 79117-900, em conformidade com o Projeto de Qualificação para
Pós-Graduação e Pesquisa da UCDB, aprovado naesfera do Edital de Chamamento
Púbico SEMAGRO/FUNLES n.º 001/2021, Termo de Fomento n.º 31.371/2022,
Processo 71/049.482/2021, torna público aos interessados o presente EDITAL para
seleção de participantes e beneficiários do projeto, nos termos seguintes:
1. OBJETO
1.1 O projeto pretende promover oficinas e colóquios para estudantes de grupos
que estejam sub-representados nos quadros discentes de Instituições de Ensino
Superior reconhecidas pelo Ministério da Educação – MEC, instrumentalizando-os
para processos seletivos de cursos de pós-graduação em Programas de Pósgraduação stricto sensu (mestrado e doutorado).
1.2 Na presente seleção as ações são voltadas especificamente para negros,
indígenas, moradores de favelas e/ou bairros periféricos.
1.3 Será concedido um benefício no valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais), por
beneficiário, durante o período de 06 (seis) meses, para participação nos encontros.
1.4 Ao longo do projeto, previsto para duração de 8 meses, haverá atividades
obrigatórias, tais como: práticas, tutoria e avaliações. Essas atividades poderão
ser desenvolvidas, a critério da coordenadoria do curso, às sextas à noite, e/ou
aos sábados, nas modalidades presencial ou online, sem prejuízo da participação dos
beneficiários.

2. VAGAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
2.1 Neste processo seletivo estão sendo oferecidas 40 (quarenta) vagas, cadastro
reserva, voltadas especificamente para negros, indígenas e moradores de favelas e/ou
bairros periféricos, que estejam no último ano de graduação ou que tenham concluído
a graduação a partir do ano de 2017.
2.1.2 O critério adotado para a identificação do segmento social de cada candidato será
o da auto-declaração. As informações prestadas no Formulário de Inscrição (Anexo II)
são de inteira responsabilidade do candidato. Verificado, em qualquer época, que o
candidato apresentou declaração falsa, dados incorretos no Formulário de Inscrição
ou o não preenchimento de qualquer um dos requisitos do Formulário, sua inscrição
será excluída do Processo Seletivo.
2.1.3 A seleção será realizada dentre os candidatos inscritos, e de acordo com os
critérios estabelecidos neste Edital.
2.1.4 Os candidatos selecionados, aguardarão chamada de cadastro reserva em
conformidade à vacância de vagas, para formalização do respectivo Termo de
Concessão de Apoio Financeiro.
2.2 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
2.2.1 Comprovar que possui renda individual igual ou inferior a dois salários mínimos
e meio vigente;
2.2.2 Comprovar que possui renda do grupo familiar mensal não superior a quatro
salários mínimos vigente.
2.2.3 Entende-se como grupo familiar a unidade nuclear composta por uma ou mais
pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o
rendimento ou que tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar,
sendo todas moradoras do mesmo endereço, conforme disposto na legislação
vigente.
2.2.4 A renda a ser considerada é a renda bruta.
2.2.5

Comprovar estar matriculado em curso de Graduação

Presencial, Semipresencial ou a Distância, em Instituição

de

nas modalidades
Ensino

Superior

reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, ou ter Concluído o curso de
Graduação em Nível Superior até o ano de 2017.
2.2.6 Comprovar ter frequência regular de, no mínimo, 75% das aulas/semestre
na IES de origem;
2.2.7 Não possuir outro Curso de Graduação de Nível Superior.
2.2.8 Ter residência fixa no Estado de Mato Grosso do Sul há mais de 2 (dois)
anos.
2.2.9 Não ser beneficiado por qualquer outro tipo de benefício remunerado ou de
auxílio financeiro, com a mesma finalidade deste projeto.
2.2.10 Não possuir, simultaneamente, outro membro da família beneficiado por
este projeto.
2.2.11 Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal.
2.2.12 Comprovar a inscrição de todos os membros que compõem o grupo familiar
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Ministério da Fazenda.
2.2.13 Em caso de empate, a comissão organizadora definirá o/a selecionado/a.
3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
3.1 As oficinas e palestras serão organizadas nas seguintes temáticas:
a) Cidadania e representatividade
b) Organização e planejamento da rotina acadêmica
c) Educação midiática
d) Língua Portuguesa
e) Língua estrangeira instrumental
f) Metodologia da pesquisa/elaboração de projeto
g) Temas contemporâneos
3.2 Serão feitas Mentorias para orientação de elaboração de projetos, com foco
específico nos editais de programas de pós-graduação de interesse dos bolsistas.
4. AUXÍLIO FINANCEIRO
4.1 Os candidatos selecionados receberão auxílio financeiro pelo período de até 6
meses (seis), no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

4.2 Em caso de desistência no decorrer da vigência dos auxílios, o beneficiário
deverá informar ao Coordenador com antecedência mínima de 30 dias.
4.3 O benefício concedido caracteriza-se como doação, não configura vínculo
empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços, nem vantagem para o
doador para efeitos do disposto no artigo 26 da Lei no 9.250/1995, e ainda, não
integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto
neste parágrafo a fato pretérito, como previsto no inciso I do artigo 106 da Lei no
5.172/1966, nos termos do § 4º do artigo 9º da Lei nº 10.973/2004, incluído pela
Lei nº 13.243/2016.
4.4 A concessão do auxílio financeiro não gerará, em nenhuma hipótese, vínculo
trabalhista entre o beneficiário e a UCDB.
4.5 O auxílio financeiro será concedido após a assinatura do Termo de Concessão
firmado entre a UCDB e o candidato selecionado, mediante o compromisso de
cumprimento das atividades previstas para o período.
4.6 Iniciado o projeto, os beneficiários passarão a receber mensalmente o auxílio
previsto no presente Edital.
5. PRAZOS, RESULTADOS E RECURSO
PRAZOS
Publicação do Edital

20 de junho

Prazo para impugnação do Edital

24 de junho

(Inscrição)
envio
de
e-mail
candidatando-se ao Processo Seletivo
Divulgação da Lista de Inscritos
Divulgação de lista de candidatos
selecionados
Prazo para contestação dos candidatos
Respostas para contestação candidatos
Resultado final
Prazo para assinatura
do Termo de
Concessão de Bolsa

29 de junho
30 de junho
01 de julho
04 de julho
05 de julho
06 de julho
20 de julho

5.2

Os

resultados

serão

publicados

no

endereço eletrônico: https://s-

inova.ucdb.br.
5.3 Os recursos deverão ser enviados para o e-mail: neppi@ucdb.br.
6. INSCRIÇÃO
6.1 A inscrição deverá ser realizada via e-mail neppi@ucdb.br, com envio da
documentação abaixo listada, até o dia 29 de junho de 2022.
6.2 Documentos para inscrição:

a) Formulário de inscrição preenchido (Anexo II);
b) Auto declaração preenchida e assinada (Anexo I);
c) Cópia do Diploma de Graduação ou Declaração de conclusão de Curso Superior;
d) Para os alunos do último ano de graduação, declaração da IES de origem de que
está matriculado no último ano do curso;
e) Cópia legível do documento de identidade (RG ou Documento de Identificação
Indígena);
f) Cópia do CPF;
g) Cópia do comprovante de renda do candidato e do grupo familiar;
h) Cópia do Comprovante de Residência (fatura de água, luz, telefone-internet
residencial);
i) Autorização para uso de nome, imagem e textos; (Anexo III)
j) Carta de intenção (Anexo IV).
7. DA COLETA E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
7.1 O candidato TITULAR DE DADOS PESSOAIS, declara ciência de que os dados
pessoais

preenchidos

no

formulário

socioeconômico

e

os

documentos

comprobatórios que forem encaminhados, serão coletados, tratados, mantidos e
compartilhados, eletrônica e manualmente, pela MSMT – UNIVERSIDADE
CATÓLICA DOM BOSCO, ora designada CONTROLADORA DE DADOS PESSOAIS, nos
termos dos incisos II, V e IX do art. 7º da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção
e Dados Pessoais - LGPD), para fins de cumprimento do disposto na Lei

n.º 12.101/2009,

regulamentada pelo Decreto n.º 8.242/2014 e Portaria

Normativa MEC n.º 15/2017 e demais disposições correlatas vigentes.
7.2 Fica, igualmente, ciente de que todos os seus dados pessoais, e do seu Grupo
Familiar, inclusive os dados pessoais sensíveis, serão tratados com a finalidade de
aferir a realidade socioeconômica e definir a renda per capita para o
enquadramento num dos perfis de Bolsa Social, bem como, serão compartilhados
com a Mantenedora, com o Ministério da Educação (MEC) e demais órgãos
governamentais por força de lei ou que, mediante fiscalização, venham a ser
solicitados.
7.3 Está ciente, ainda, que, para fins de atendimento ao princípio da publicidade,
alguns dados pessoais poderão ser divulgados para atendimento da previsão legal.
7.4 Ao inscrever-se neste processo seletivo, o candidato se responsabiliza pela
informação e compartilhamento dos dados pessoais sensíveis de seu Grupo Familiar,
não respondendo a MSMT – UNIVERSIDADE CATÓLICA

DOM

BOSCO pela

veracidade, autenticidade e atualização das informações e dados fornecidos.
7.5 Manifesta ciência de que os dados pessoais informados e documentos
comprobatórios serão armazenados pelo prazo de 10 (dez) anos, necessários para o
cumprimento de obrigação legal das exigências previstas nas legislações aplicadas
ou para atender interesse legítimo da MSMT – UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO.
7.6 Após transcorrido o prazo mínimo de armazenamento, os dados pessoais serão
eliminados, exceto aqueles com autorização legal para sua conservação, nos termos
do art. 16 da LGPD.
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 A inscrição no processo seletivo implica a aceitação plena, pelo candidato, das
normas do presente Edital e dos instrumentos legais a que este faz referência, que

o candidato declara conhecer na sua íntegra, bem como das normas gerais da
Universidade Católica Dom Bosco.
8.2 Será excluído do processo seletivo o candidato que tiver prestado falsa declaração
ou praticado fraude ou qualquer ato de improbidade.
8.3 Ao realizar a inscrição no presente processo seletivo para cadastro de reserva,
o estudante manifesta livre, informada e inequívoca ciência referente ao
tratamento de seus dados pessoais para finalidade específica, garantido o integral
cumprimento das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.
13.709/2018), e que os dados e as informações ora fornecidos serão
compartilhados com terceiros para fins de cumprimento da finalidade a que se
propõe o presente Edital.
8.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação designada pela
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UCDB.

Campo Grande / MS, 20 de junho de 2022.

Núcleo de Estudos e Pesquisa dos Povos Indígenas
NEPPI/UCDB
Agência de Inovação e Empreendedorismo da Universidade Católica Dom Bosco
S-INOVA/UCDB

ANEXO I

AUTO DECLARAÇÃO

Eu,

,

CPF nº

filho(a) de

e

, atendendo ao disposto no Edital nº

02/2022- NEPPI-UCDB da Universidade Católica Dom Bosco, publicado no site da
Universidade (www.ucdb.br), me reconheço como pertencente ao segmento:
(
(

) Graduado (afrodescendente preto ou pardo)
) Graduado indígena

(

) Graduando afrodescendente (preto ou pardo) do último ano do curso

(

) Graduando Indígena do último ano do curso

Estou ciente de que, se for detectada falsidade desta Declaração, estarei sujeito a
penalidades legais conforme o artigo 299 do Código Penal, inclusive ao
cancelamento da matrícula no “PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PARA PÓSGRADUAÇÃO E PESQUISA DA UCDB: o acesso de populações sub- representadas”,
e instauração do correspondente processo.
Local e Data:

Assinatura do Candidato

,

de

de 2022.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

ANEXO II
nome completo

rua/av.
complemento

no .
cidade

estado

CEP

país

telefone fixo (código e no.)

celular (código e no.)

e-mail

RG

CPF

se estrangeiro(a) RNE

idade

data de nascimento (dd/mm/aaaa)

sexo □masculino

Qual a sua cor ou raça? □branca

□preta

Qual o seu estado civil? □solteiro(a)
□união estável

□feminino

□amarela □parda □indígena

□casado(a) □separado(a)/divorciado(a) □viúvo(a)

com quem você mora atualmente? □sozinho(a) □familiares □amigos

□companheiro(a)

□outros
sua moradia atual é □própria, já paga

□própria, pagando

□alugada

□cedida/emprestada □outros
incluindo você, quantas pessoas residem em sua moradia atual? (considere adultos e
crianças) I

I

I pessoas

qual é a renda mensal do seu domicílio, isto é, a soma
da renda mensal de todos os membros do seu
domicílio, incluindo todas as fontes de rendimento?

R$

(indique total ainda que de forma aproximada)

atualmente você exerce alguma atividade ou trabalho remunerado? □não □sim
Se sim, indique abaixo o tipo de atividade, o tipo de dedicação e a
remuneração mensal em R$
remuneração
atividade/trabalho
dedicação
mensal (R$)
□trabalha com carteira assinada
□total □parcial
□trabalha sem carteira assinada

□total □parcial

□outra

□total □parcial

(especificar)

Pai (ou responsável)
□

Nunca frequentou escola □

□

Fundamental incompleto □

Mãe (ou responsável)

Cônjuge/companheiro(a)
Nunca frequentou
Nunca frequentou escola □
escola
Fundamental
Fundamental incompleto □
incompleto
Fundamental
Fundamental completo
□
completo

□

Fundamental completo

□

□

Ensino médio
incompleto

□

Ensino médio
incompleto

□

Ensino médio
incompleto

□

Ensino médio completo

□

Ensino médio completo

□

Ensino médio
completo

□

Superior incompleto

□

Superior incompleto

□

Superior incompleto

□

Superior completo

□

Superior completo

□

Superior completo

□

Pós-graduação

□

Pós-graduação

□

Pós-graduação

□

Não sei

□

Não sei

□

Não sei

qual o tipo de ensino médio que você concluiu?
□

ensino médio regular (comum)

□

curso técnico (industrial, eletrônica, química, etc)

□

educação de jovens e adultos (supletivo)

□

curso para magistério

□

outro (especificar qual)

você cursou ensino médio predominantemente em escola □pública ou □privada
se privada, você teve bolsa? □não teve □sim, integral □sim, parcial
em que data concluiu ensino médio (mm/aaaa)?

fez algum curso preparatório (cursinho) pré-vestibular? □não □sim
se sim, que tipo de cursinho? □gratuito □pago, com bolsa □pago, sem bolsa
você cursou o ensino superior predominantemente em universidade □pública ou
□privada
qual universidade em que você se formou?
qual curso em que você se graduou? (química, direito, ciências sociais, etc.)
data ingresso ensino superior(mm/aaaa)

data conclusão ensino superior(mm/aaaa)

seu ingresso na graduação se deu via programa de ação afirmativa? □não □sim
durante seu curso de graduação você fez iniciação científica? □não □sim
se

fez

iniciação

científica,

teve

bolsa?

□não

□sim, CNPq

□sim, outra

(especificar)

quais foram as três principais dificuldades que teve que enfrentar durante o seu curso
de graduação?
1ª.

2ª.

3ª.

a) baixa colaboração dos amigos e colegas de curso

□

□

□

b) baixa qualidade do curso

□

□

□

c) baixa qualificação dos professores

□

□

□

d) desatualização do acervo bibliográfico

□

□

□

e) dificuldade de transporte

□

□

□

f) dificuldades de acesso aos laboratórios (informática, outros)

□

□

□

g) dificuldade financeira

□

□

□

h) insuficiência de assistência estudantil (restaurante universitário,
alojamento, bolsa)

□

□

□

i) insuficiência de monitorias

□

□

□

j) pouco tempo para dedicar aos estudos, por necessidade de
trabalhar
k) pouco tempo para dedicar aos estudos, por ter que cuidar de
filhos e/ou família

□

□

□

□

□

□

l) pouco apoio familiar

□

□

□

m) relação ruim com os professores

□

□

□

n) outra (especificar)

□

□

□

o) nenhuma

□

□

□

você já concluiu algum curso ou programa de pós-graduação? □sim □não
se sim, qual foi o tipo de curso? □ stricto sensu (mestrado) ou □lato sensu (especialização,
MBA, etc.)
nome do programa

área de conhecimento

universidade

rede □ pública

data de ingresso(mm/aaaa)

foi bolsista? □não
(especificar)

□sim, CNPq

□ privada

data de conclusão(mm/aaaa)

□sim, Capes

□sim, outra

você já se candidatou, mas não concluiu, algum curso ou programa de pós-graduação
stricto sensu? □não □sim
se sim, qual foi o tipo de curso? □ mestrado ou □doutorado
em quantos cursos ou programas se candidatou desde a conclusão da graduação
(para quem já tem mestrado, quantos cursos se candidatou desde a conclusão do
mestrado?)
considerando apenas o último curso a que se candidatou, qual foi a data de candidatur
(mm/aaaa)?
universidade
foi aprovado? □não

área de conhecimento
□sim, mas não iniciou

□sim, iniciou, mas não finalizou

se já se cursou algum curso de pós-graduação latu sensu, ainda que não tenha
concluído, responda a pergunta abaixo
quais as três principais dificuldades que teve que enfrentar durante o seu curso de
pós-graduação stricto sensu?
1ª.

2ª.

3ª.

b) baixa qualidade do curso

□

□

□

c) baixa qualificação dos professores

□

□

□

d) dificuldade financeira

□

□

□

e) desatualização do acervo bibliográfico

□

□

□

f) dificuldades de acesso aos laboratórios (informática, outros)

□

□

□

g) dificuldade de transporte

□

□

□

h) insuficiência de assistência estudantil (restaurante universitário,
alojamento, bolsa)

□

□

□

i) insuficiência de orientação

□

□

□

j) pouco tempo para dedicar aos estudos, por necessidade de trabalhar

□

□

□

k) pouco tempo para dedicar aos estudos, por ter que cuidar de filhos
e/ou família

□

□

□

l) pouco apoio familiar

□

□

□

m) relação ruim com os professores

□

□

□

n) relação ruim com o professor orientador

□

□

□

o) outros (especificar)

□

□

□

p) nenhuma

□

□

□

a) baixa colaboração dos amigos e colegas de curso

BLOCO I - CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE INTERESSE

qual a universidade, programa e área de conhecimento do seu interesse para pós
graduação? (indique a primeira, segunda e terceira opção, se houver mais de uma)
PRIMEIRA OPÇÃO
universidade
nome do programa

área do conhecimento
nível □mestrado □doutorado

SEGUNDA OPÇÃO
universidade
nome do programa
área do conhecimento
nível □mestrado □doutorado

TERCEIRA OPÇÃO
universidade
nome do programa
área do conhecimento
nível □mestrado □doutorado

quais são, em ordem de importância, os três principais aspectos em que o curso de
formação pré-acadêmica poderá contribuir, em sua opinião, para seu ingresso na
pós graduação?
1º lugar
2º lugar
3º lugar

indique abaixo a principal motivação para seu interesse em dar continuidade aos
seus estudos, realizando a pós- graduação.

como você ficou sabendo sobre o curso de formação pré-acadêmica?
□

site da universidade

□

amigos/colegas

□

e-mail

□

cartazes

□

outro meio
(especificar)

autorizo a utilização das informações que forneci neste formulário para fins de
pesquisa, resguardando o anonimato
□

sim

□

não

ATENÇÃO - OS CAMPOS ABAIXO SÃO DE USO EXCLUSIVO DA UNIVERSIDADE
NÃO PREENCHER
número de inscrição: |
data de inscrição |

|
|

|
|/|

|

|

|

|/|

|

|

universidade
nome do programa
turma

data início turma |
|
|/|
|
|/|
|
|
□ selecionado, cursando □ selecionado, não está cursando □ não

situação do candidato
selecionado
nome responsável pela prestação de informações
telefone

e-mail

ANEXO III
AUTORIZAÇÃO PARA USO DE NOME, IMAGEM E TEXTOS

Autorizo a divulgação de meu nome, minha imagem e eventuais textos que venha
a produzir relacionados ao “PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PARA A PÓSGRADUAÇÃO E PESQUISA DA UCDB” para, eventualmente, serem utilizados em
materiais de divulgação do referido projeto.
Cidade/MS,

Protocolo nº
Nome
Assinatura

/

de

de

ANEXO IV

CARTA DE INTENÇÃO
(INSTRUÇÕES GERAIS DE PREENCHIMENTO)
(Você deve fazer uma apresentação pessoal informando seu nome, graduação, se
realizou atividades de pesquisa e extensão na temática que trata de afrodescendentes
e /ou indígenas, publicações, envolvimento em organizações dos segmentos de que
trata este edital, escrever sobre a importância de Mestrado e Doutorado como
contribuição para a compreensão da realidade destes. Acrescentar outras
informações que achar importante)

Local/MS,
Nome Completo

Assinatura:

de

de

