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EDITAL 
 

 
 

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Teoria Literária e 
Literatura Comparada - USP, em conformidade com a Portaria n. 086 de 03/07/2013, 
referente ao Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) da CAPES 
(http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regul
amento_PNPD.pdf), abre inscrições, no período de 19 de junho a 20 de julho de 2020, 
para o processo classificatório de candidatos a bolsas de pós-doutorado.  
 
1. Requisitos: 
 

I. Possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos 
avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido 
em instituição estrangeira, este será analisado pelo Programa de Pós-Graduação 
(atenção: a titulação no doutorado deve ter sido obtida há no máximo 7 anos); 

II. Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, 
currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos 
e tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico, conforme anexo do 
Regulamento do PNPD/CAPES, constante na Portaria n. 086, de 03/07/2013; 

III. Não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 
IV. Apresentar Projeto de Pesquisa (em arquivo pdf) que se vincule a uma das linhas 

de pesquisa do Programa (verificar item 6 deste Edital), 
V. Apresentar Plano de Atividades Institucionais (em arquivo pdf), conforme descrito 

no item 5 deste edital;  
 
2. Modalidades das bolsas:  
 

a. Candidato brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, 
sem vínculo empregatício; 

b. Candidato estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício; 
c. Candidato docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições 

de ensino superior ou instituições públicas de pesquisa. 
§ 1º O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço 
residencial no exterior no momento da submissão da candidatura. 
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3. Duração da bolsa: 
 
Para as modalidades a e b, a bolsa terá a duração de 12 meses, podendo, a critério do 
Programa, ser prorrogado até o máximo de 60 meses, conforme a Portaria CAPES n. 086, 
de 03/07/2013. 
Para a modalidade c, a bolsa terá a duração de 12 meses, improrrogáveis, mediante 
afastamento comprovado do docente ou pesquisador da Instituição na qual atua. 
 
4. Atribuições do bolsista: 
 

I. Atender às disposições da Comissão de Pesquisa da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo: 
http://pesquisa.fflch.usp.br/programa-de-pos-doutoramento-na-usp ; 

II. Participação de Seminário Acadêmico, apresentando resultados de sua pesquisa; 
III. Participação em cursos do Programa; 
IV. Publicação de resultados da pesquisa; 
V. Elaboração de Relatório de Atividades Anual e de Relatório Final em até 60 

(sessenta) dias após o encerramento da bolsa. 
 

5. Atividades institucionais a serem realizadas no âmbito do Programa de Pós-
Doutourado da FFLCH/USP: 

 
A fim de cumprir a resolução para o Programa de Pós-Doutorado da FFLCH-USP, o pós-
doutorando deverá apresentar, no ato da inscrição e da solicitação de prorrogação, um 
Plano de Atividades Institucionais que deverá contemplar ao menos dois dos seguintes itens: 

 
I. Oferta de cursos de pós-graduação, na condição de ministrante ou de co-ministrante 

na USP. 
II. Oferta de cursos de extensão no âmbito de um departamento. 

III. Organização de eventos acadêmicos. 
IV. Orientação de Iniciação Científica. 
V. Direção de seminários de leitura e pesquisa. 

VI. Conferências, aulas práticas e participação em eventos temáticos. 
Observação: Os pós-doutorandos não podem ministrar aulas teóricas para os alunos 
de graduação na USP. 
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6. Linhas de Pesquisa do PPG em Teoria Literária e Literatura Comparada – USP: 
 

CRÍTICA E HISTÓRIA LITERÁRIA:  
 
Buscando refletir sobre concepções teóricas que fundamentam os estudos literários, esta 
linha se volta para a investigação da atividade crítica e da produção literária a partir de uma 
perspectiva histórico-cultural, abarcando diferentes aspectos do pensamento crítico-teórico 
de escritores, críticos e historiadores da literatura. 
 
ESTUDOS COMPARATISTAS DA LITERATURA: 

Espaço inter-relacional entre obras literárias e entre obras literárias e outras artes (como as 
artes plásticas, o cinema, a música), esta linha de pesquisa abrange ampla gama de 
estudos, baseados em teorias clássicas e atuais, que exploram o diálogo do exercício 
comparativo com a crítica, com a história e com a teoria literária. 
 
FORMAS E GÊNEROS LITERÁRIOS: 
 
Considerando as categorias de “forma” e “gênero”, os estudos desta linha investigam a 
permanência teórica e as reformulações históricas dos gêneros literários, com especial 
atenção às rupturas modernas e às transformações contemporâneas. 
 
LITERATURA E OUTROS SABERES: 
 
Buscando explorar os textos literários à luz de outros saberes, bem como levar a 
contribuição dos estudos literários para outras disciplinas, esta linha contempla diálogos 
interdisciplinares dos estudos literários com outras áreas das Humanidades, como a 
Psicanálise, a Filosofia e a Antropologia. 
 
LITERATURA E SOCIEDADE: 
 
A partir da análise imanente de obras literárias, os estudos desta linha procuram reconhecer 
e interpretar, no material de que se compõe o texto, a configuração mediada de elementos 
histórico-sociais, sedimentados na forma que os expressa. 
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7.  Modo e período de inscrição:  
 

1.1  O envio da proposta de candidatura deverá ser efetuado através do formulário digital 
disponibilizado na página do Programa de Pós-Graduação em Teoria Literária e 
Literatura Comparada – USP: http://postllc.fflch.usp.br/pos/127  
 

1.2  Prazo de Inscrição: de 19 de junho a 20 de julho de 2020 
 
8. Divulgação dos resultados: 
 
A relação dos candidatos aprovados será divulgada na página do Programa de Teoria 
Literária e Literatura Comparada – USP: http://postllc.fflch.usp.br/, no dia 30 de julho de 
2020.  
 
 
 
ATENÇÃO: É imprescindível a leitura do Regulamento do Programa Nacional de Pós-
Doutorado (PNPD) da CAPES, constante na página 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regula
mento_PNPD.pdf e das disposições da Comissão de Pesquisa da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo: 
http://pesquisa.fflch.usp.br/programa-de-pos-doutoramento-na-usp . 
 
 
 

 

 


