
Universidade de São Paulo  
  Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
              Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TEORIA LITERÁRIA E LITERATURA COMPARADA       
  

Av. Luciano Gualberto, 403              Tel.: 55 11 3091.4312 - Secretaria                           http://fflch.usp.br 
Cidade Universitária                                               3091.4866 - Graduação                          flt@usp.br 
05508-010 – São Paulo/SP                                   3091.4893 - Pós-Graduação                  postllc@usp.br 
 
 
 

 
 

EDITAL DE CONCESSÃO DE BOLSAS – OUTUBRO/NOVEMBRO 2017  
 
 

  O Programa de Pós-Graduação em Teoria Literária e Literatura Comparada comunica a 
abertura do presente edital emergencial, no período de 1º a 08 de novembro de 2017, para classificação e 
seleção de bolsistas de mestrado e doutorado Capes e CNPq, tendo em vista a vacância de bolsas. 
  
  Para participar do processo de seleção de bolsas os candidatos deverão seguir as diretrizes 
abaixo e apresentar a documentação elencada: 
  

1. Projeto com até 20 páginas, incluindo a bibliografia, em fonte Times News Roman 12, espaço 
duplo, em arquivo pdf, identificado apenas com o nome do Projeto e indicando o nível do 
curso – Mestrado ou Doutorado – ao qual pertence;  

 
2. Capa do projeto, contendo as informações completas do projeto: título, nível, autor e 

orientador, para controle da Secretaria. 
 

3. os projetos serão avaliados exclusivamente segundo o critério de excelência em sua 
elaboração, inserção nas linhas de pesquisas desenvolvidas no Programa, fundamentação 
teórica e adequação e atualização da bibliografia elencada; 

 
4. os candidatos a bolsas só poderão apresentar o projeto para seleção se tiverem sido 

previamente autorizados pelos respectivos orientadores. O aval favorável do orientador pode 
ser concedido por e-mail ou através de aval na capa do projeto. 

 
 A documentação deve ser entregue na secretaria do Depto. de Teoria Literária e Literatura 
Comparada, no período de 1º a 08 de novembro, no horário das 11h00 às 19h00, impreterivelmente.  
 

 
  O resultado da seleção de bolsistas será divulgado na data de 24/11/2017 no site do Programa 
de Pós-graduação em Teoria Literária e Literatura Comparada: http://postllc.fflch.usp.br/  
 
  São Paulo, 31 de outubro de 2017 
   
  A Comissão Coordenadora do Programa de Teoria Literária e Literatura Comparada. 
 
 

 
 


