
 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE DISCENTES  

PARA O PROJETO DE PESQUISA 
“DIVERSIDADE LINGUÍSTICA, AVALIAÇÃO SUBJETIVA E 

RESPEITO LINGUÍSTICO” 
 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O presente edital visa selecionar alunos regularmente matriculados no curso de 

Letras, Pedagogias e áreas afins do Centro Universitário Newton Paiva para 

participarem do projeto de pesquisa em diversidade linguística e respeito linguística 

que conjectura compreender o conhecimento da diversidade linguística de falantes de 

diferentes níveis de escolaridade, sistematizando o que eles reconhecem como um uso 

linguístico legítimo e aquilo que é alvo de avaliação subjetiva negativa. Feito isso, será 

discutido ações legítimas de promoção ao respeito linguístico como um direito 

garantido na Declaração Universal dos Direitos Linguísticos (mais informações ANEXO 

I deste edital).  

1.2 É de responsabilidade dos proponentes deste edital a leitura e conhecimento dos 

termos aqui descritos e da Política de Extensão do Centro Universitário Newton Paiva 

publicada no dia 26 de novembro de 2021; 

 

 

2. DOS ALUNOS PARTICIPANTES E DAS BOLSAS DE INCENTIVO 

 

2.1 Serão selecionados: um aluno bolsista e a dez alunos voluntários (sem bolsa); 

2.2 Os alunos bolsistas e/ou voluntários participantes serão selecionados pelo 

professor coordenador, conforme critérios estabelecidos neste edital; 

2.3 A bolsa concedida terá valor de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais); 

 

2.4 A bolsa terá a duração de 9 (nove) meses, salvo a hipótese de exclusão do 

bolsista em razão do  não  cumprimento de suas atribuições ou nos seguintes 

casos: 

I. Insuficiência de desempenho; 

 

II. Falecimento; 



 

 

III. Solicitação do próprio aluno ao seu desligamento; 

 

IV. Obtenção de bolsa de outro Programa; 

 

V. Trancamento de matrícula; 

VI. Abandono do curso/infrequência superior a trinta dias corridos ou sessenta 

Intercalados; 

VII. Conclusão do curso. 

 

Parágrafo único. Em caso de conclusão do curso de graduação o aluno poderá solicitar 

sua permanência no programa e/ou projeto na condição de voluntário. 

2.5 As bolsas dos alunos serão providas pelo Centro Universitário Newton Paiva; 

 

2.6 O aluno poderá receber a bolsa ou ter o desconto relativo ao valor da bolsa em sua 

mensalidade, cabendo ao  Setor Financeiro do Centro Universitário Newton Paiva esta 

decisão; 

2.7 Funcionários do Centro Universitário Newton Paiva podem participar dos 

programas e/ou projetos, sempre  como aluno voluntário, não podendo fazer jus a 

bolsa; 

2.8 Todos os alunos (bolsistas e voluntários) receberam certificados de participação 

do projeto que contará como Atividades Complementares; 

2.9 Os alunos poderão desenvolver os seus Trabalhos de Conclusão de Curso a partir 

da pesquisa já desenvolvida no âmbito do projeto;  

 

 

2.10 Requisitos dos alunos Newton bolsistas: 

 

I. Estar regularmente matriculado e frequente em curso de graduação em Letras, 

Pedagogia ou áreas afins da Newton Paiva;  

 

II. Apresentar rendimento escolar global de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento); 

 

III. Ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades do 

projeto, que envolvem: leitura de textos, criação e aplicação de questionário, síntese 

de resultados, participação em congresso.  

IV. Não estar cursando o último módulo/semestre do seu curso; 



 

 

V. Não acumular bolsa de outros Programas da Newton, Programas de Agências de 

Fomento à Pesquisa, assim como de estágios remunerados internos e externos à 

Newton. 

VIIII. Ser aprovado em 1º lugar no processo de seleção conforme critérios estabelecidos 

neste edital. 

 

2.11 Requisitos dos alunos Newton voluntários: 

 

 

I. Estar regularmente matriculado e frequente em curso de graduação em Letras, 

Pedagogia ou áreas afins da Newton Paiva;  

II. Apresentar rendimento escolar global de no mínimo 75% (setenta e cinco por 

cento); 

III. Ter disponibilidade para dedicar 10 (dez) horas semanais às atividades do projeto, 

que envolvem: leitura de textos, criação e aplicação de questionário e participação em 

congresso.  

IV. Não estar cursando o último módulo/semestre do seu curso; 

V. Não acumular bolsa de outros Programas da Newton, Programas de Agências de 

Fomento à Pesquisa, assim como de estágios remunerados internos e externos à Newton. 

VI. Ser aprovado da 2ª à 10ª colocação no processo de seleção conforme critérios 

estabelecidos neste edital. 

 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES 

 

3.1 Compete ao aluno envolvido no programa e/ou projeto: 

 

I. Comprometer-se com a excelência nas suas atividades, prezando pelo cuidado em toda 

troca com a comunidade; 

 

II. Assinar termo de compromisso e rescisão, quando pertinente, conforme descrito 

no Manual de Contratos Internos; 

III. Participar do CIEPE Newton – Congresso de Inovação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão Newton e outros eventos           promovidos pela Coordenação de Pesquisa, 

Extensão e Inovação; 

IV. Prezar pela execução do projeto de pesquisa, respeitando prazos e entregas, sempre 

alinhado às diretrizes de Pesquisa e Extensão da Newton; 



 

 

V. Elaborar (01) um artigo científico que envolva os temas centrais investigados 

dentro do projeto. 

VI.  Agir com ética, iniciativa e cordialidade com seus pares e professores. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1 As inscrições devem ser realizadas enviando e-mail para: 

marcus.sene@newtonpaiva.br e maria.almeida@newtonpaiva.br  de  17/03/2022  a 

28/03/2022, às 23:59. 

4.2 No assunto do e-mail escrever: “INSCRIÇÃO + seu nome completo e RA” 

 

4.3 No texto do e-mail escrever seu curso 

 

4.4 Anexar ao e-mail seu histórico escolar atualizado em pdf. 

 

4.5 Não serão aceitas inscrições fora dos prazos determinados neste Edital; 

 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

5.1 O processo de avaliação e classificação dos candidatos constará de: 

 

I. Carta de intenção (o porquê quero participar deste projeto, quais são minhas 

pretensões, descreva se já pensou sobre o tema antes, etc) 

 

II. Entrevista pessoal e individual, pelo Teams ou Zoom (data a definir) 

 

5.2 – Estarão automaticamente eliminados do processo seletivo, os discentes que: 

 

I. Apresentarem desacordo com as regras do presente edital; 

 

II. Não realizarem a inscrição nos prazos estabelecidos 

 

III. Não comparecerem no dia e horário do processo seletivo 

 

 

5.3 A classificação será por maior pontuação obtida. 
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6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1 O descumprimento de qualquer termo deste edital acarretará o cancelamento da 

inscrição do candidato e eliminação da participação no projeto; 

6.2 Os participantes deste edital autorizam o Centro Universitário Newton Paiva a 

utilizar e distribuir material  escrito e audiovisual sobre os programa e/ou projeto, com 

vistas a divulgar as atividades de  Pesquisa e Extensão; 

6.3 Os casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Coordenação de Pesquisa, 

Extensão e Inovação e pela coordenação deste Projeto. 

6.4 Dúvidas e perguntas devem ser direcionadas ao   professor coordenador por meio do 

e-mail   marcus.sene@newtonpaiva.br  
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ANEXO I 

 

Temas centrais de investigação do projeto 

 
Diversidade linguística 

 

Diversidade linguística é termo amplo utilizado para se referir a formas 

diferentes de utilizar a língua. Essas diversidade (ou variação linguística, para 

usar o termo técnico) é um processo natural e presente em todas as línguas do 

mundo. Costuma-se dizer que a diversidade linguística é sistemática e 

ordenada, isso porque “a forma diferente de dizer a mesma coisa” (variação 

linguística) pode ser motiva por diferentes fatores como: faixa etária, 

escolaridade, sexo, região, contexto social, cultural, etc.  

 

Existem diferentes formas de dizer a mesma coisa e essas formas variadas 

estão presentes em todos os níveis da língua: fonético, fonológico, sintático, 

lexical e morfológico.  

 

Para conhecer mais, sugere-se: 

 

Leitura do capítulo 1 do livro Para conhecer sociolinguística disponível na 

Biblioteca Online da Newton Paiva.  

COELHO, Izete Lehmkuhl. et al. Para conhecer sociolinguística. São Paulo: 

Contexto, 2015. 

 

 

Avaliação subjetiva 

 

A língua é uma prática social, não existe sem a sociedade. Por isso, ela está 

sempre sujeita à avaliação de quem a fala de um lado e de quem a escuta do 

outro. Quando falamos a diversidade linguística se torna saliente e alguns 

elementos em variação acabam chamando nossa atenção mais do que outros. 

Na medida em que vamos tomando consciências dos usos variáveis 

realizamos avaliações subjetivas (consciente e insconciente) e estas apreciações 

podem ser positivas ou negativas e se materializarem em comentários nas 

redes sociais, memes, publicação em jornais, risada, etc.  

 

 

 

 



 

São exemplos de avaliação subjetiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber mais: 

 

OUSHIRO, L. Avaliações e percepções sociolinguísticas. Estudos Linguísticos 

(São Paulo. 1978), [S. l.], v. 50, n. 1, p. 318–336, 2021. DOI: 

10.21165/el.v50i1.3100. Disponível em: https://revistas.gel.org.br/estudos-

linguisticos/article/view/3100  

 

BRANDÃO, S.; BIAZOLLI, C.; DE SENE, M. PRECONCEITO LINGUÍSTICO 

DENTRO E FORA DA REDE: o projeto, a construção dos corpora e os 

resultados preliminares. Falange Miúda - Revista de Estudos da Linguagem, v. 

5, n. 2, p. 222-243, 5 ago. 2020. Disponível em: 

https://www.falangemiuda.com.br/index.php/refami/article/view/314 
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Respeito Linguístico 

 

É a conviência harmoniosa entre as diferentes formas de fala, seja no plano das 

diferenças entre as línguas, seja no plano das diferenças entre as variedades no 

interior de uma mesma língua. As diferenças linguísticas, em qualquer plano, 

incluem o social, caracterizam grupos de falantes e são mecanismos 

identitários (SCHERRE, 2021). 

 

Para haver respeito linguístico, é necessário, primeiramente, identificar o 

porquê as pessoas fazem discriminação linguística (preconceito linguístico) e 

porque algumas formas de falar são alvo de avaliação e outras não. Feito isso, 

poderemos promover ações afirmativas de respeito linguístico.  

 

Para saber mais: 

 

Live da Associação Brasileira de Linguistas – Professora Convidada Marta 

Scherre:  

https://www.youtube.com/watch?v=W4XqhsiB9I0&t=590s&ab_channel=Abrali

n  
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