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Edital nº 01/2022 

Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada 
 

LIVRO PRÊMIO 2022 
 
 
O Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UNICAMP abre inscrições para 

o Livro Prêmio 2022. O objetivo é promover a publicação de uma dissertação e uma tese, 

defendidas no PPG-LA no ano de 2021, por estudantes cujo trabalho final de destaque 

pela qualidade acadêmica e impacto social e que apresentem expressiva produtividade 

ao longo de seu percurso formativo no Mestrado ou no Doutorado. O Livro Prêmio 

pretende funcionar como uma ferramenta de estímulo à produção bibliográfica 

discente, contemplando estudantes com maior produtividade e, ao mesmo tempo, 

oferecendo mais um canal para disseminação de pesquisas desenvolvidas no Programa. 

 

1. OBJETO E REQUISITOS DA PREMIAÇÃO 

1.1. Os prêmios serão concedidos a estudantes com maior média de produtividade 

bibliográfica (Pr), calculada entre o mês da matrícula de ingresso e o mês da defesa da 

dissertação ou tese.  

1.2. Poderão concorrer à premiação estudantes que defenderem, com aprovação, 

dissertação ou tese no PPG-LA/UNICAMP, entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 

2021.  

1.3. Para se inscrever, deverão ser atendidas as seguintes condições:  
1.3.1. Só poderão concorrer ao Prêmio estudantes que tenham a anuência expressa da 
orientadora ou do orientador da pesquisa, que deverá fazer uma carta recomendando 
a tese ou a dissertação para publicação. 
1.3.2. A média de produtividade bibliográfica  total (P) mínima exigida para inscrição é 
de 30 pontos para o Mestrado e 50 pontos para o Doutorado.  

 
2. DA PREMIAÇÃO 
2.1. A dissertação do(a) estudante de Mestrado com maior média de produtividade no 

período receberá uma publicação em e-book. 
2.2. A tese do(a) estudante de Doutorado com maior média de produtividade no 

período receberá uma publicação em e-book. 
 
 
3. DA INSCRIÇÃO 
3.1. A inscrição deverá ser realizada pelo(a) estudante por meio do Link 

(https://forms.gle/8VLK1FuCmBEAfZ1r9) no período 01 a 30 de julho de 2022. 
3.2. Deverão ser anexados os seguintes documentos: 
3.2.1. Carta de anuência assinada pelo(a) orientador(a) da dissertação ou tese. 
3.2.2.  Versão para publicação do texto da dissertação ou tese em arquivo Word.  
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3.2.3. Comprovação das publicações , quando for o caso. A comprovação deverá ser 
feita por meio da cópia da primeira página de cada artigo/capítulo/livro em que 
constem as informações da revista/livro em que o texto foi publicado. Cartas 
de aceite são válidas para comprovar artigos ou capítulos ainda no prelo.  

3.2.4. Ata de defesa ou outro comprovante de defesa no período fornecido pela DAC. 
 

4. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
4.1. Serão premiados o(a) estudante que tenha concluído o Mestrado em 2021 e o(a) 

estudante que tenha concluído o Doutorado em 2021 que apresente a maior média 
de produtividade bibliográfica (Pr) dentro de seu nível, calculada da seguinte forma:  

 

 
𝑃

𝑀
 = Pr 

 
P: total de pontos bibliográficos acumulados entre o ingresso e a defesa 
M: total de meses a que o/a estudante permaneceu vinculado(a) ao Mestrado ou ao 
Doutorado 
Pr: índice de produtividade bibliográfica (média de produtividade bibliográfica) 

 
4.2. Para o cálculo dos pontos bibliográficos acumulados (P), serão considerados as 

tipologias de publicação descritas na tabela abaixo e atribuídos os respectivos 
valores. 

 

Artigos completos e organização de dossiês em periódicos (publicados ou aceitos) 

Estrato Qualis-Capes A Periódico nacional 40 pontos 

Periódico estrangeiro 50 pontos 

Estrato Qualis-Capes B Periódica nacional 20 pontos 

Periódico estrangeiro 30 pontos 

Estrato Qualis-Capes C 
 

Periódica nacional 15 pontos 

Periódico estrangeiro 20 pontos 

Organização de volume ou 
dossiê temático 

Periódico nacional 40 pontos 

Periódico estrangeiro 60 pontos 

Livros e capítulos de livros enquadrados na área de Letras e Linguística 

Capítulo de livro Publicação nacional 10 pontos 

Publicação estrangeira 20 pontos 

Organização de livro Publicação nacional 40 pontos 

Publicação estrangeira 60 pontos 

Livro autoral Publicação nacional 50 pontos 

Publicação estrangeira 70 pontos 

 
4.3. Em caso de empate pelo critério de média de produtividade bibliográfica, o 

desempate ocorrerá na ordem dos critérios: 
1) maior pontuação em artigos publicado em periódico Qualis-Capes A; 
2) maior pontuação em artigos publicado em periódico Qualis-Capes B; 
3) maior pontuação em artigos publicado em periódico Qualis-Capes C;  
4) maior pontuação organização de volume ou dossiê temático;  
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5) maior pontuação em livro autoral;  
6) maior pontuação em organização de livros;  
7) maior pontuação em capítulos de livros;  
8) candidato(a) ingressante por cotas; 
9) candidato(a) com maior senioridade.  
 

5. DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS 
5.1. Após a análise pela Comissão Organizadora do Prêmio Livro 2022, a lista de 

inscrições deferidas será publicada no segundo semestre de 2022. 
 

6. CRONOGRAMA 
 
Lançamento do edital: junho/2022 
Inscrições: 01/07/2022 a 31/07/2022 
Divulgação das inscrições deferidas: 11/08/2022 
Recurso: 12/08/2022 a 15/08/2022 
Julgamento: 18/08/2022 a 05/09/2022 
Divulgação do resultado: 08/09/2022 
Recurso: 09/09/2022 a 12/09/2022 
Resultado final: 15/09/2022 
Prazo para entrega dos manuscritos: 30/09/2022 

 
7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
Os nomes dos(as) candidatos(as) premiados(as) serão divulgados(as) no site do IEL. 
 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Casos omissos serão analisados pela Comissão Organizadora do Prêmio Livro 2022. 
 
 


