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 EDITAL DE CONCESSÃO DE BOLSAS - DOUTORADO – 2º SEMESTRE 2022  
 

 O Programa de Pós-Graduação em Teoria Literária e Literatura Comparada comunica a abertura do 
presente edital, no período de 02 a 11 de setembro de 2022, para classificação e seleção de bolsistas de  
doutorado Capes e CNPq, para futura concessão após a vacância de bolsas. A inscrição dar-se-á através de 
formulário digital, cujo endereço consta abaixo. A validade do resultado deste edital encerrar-se-á quando 
da divulgação de novo edital de seleção e/ou classificação de bolsistas.  
    
 Para participar do processo de seleção de bolsas, os candidatos deverão tomar ciência dos respectivos 
regulamentos das agências de fomento, seguir as diretrizes abaixo e submeter a documentação elencada: 
  

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

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

 
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 às 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 – que deve ser convertido em arquivo pdf e anexado no formulário de inscrição - ou através de 
aval na capa do projeto. 
 

Formulário de inscrição: https://postllc.fflch.usp.br/form/selecao-bolsistas-doutorado-edit  
  
ATENÇÃO: Consultem os regulamentos, normas e portarias das bolsas CAPES e CNPq em: 
 
Bolsas CAPES: Portaria n. 76, de 14/10/2010 
http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detalhar?idAtoAdmElastic=741#anchor  
 
Bolsas CNPq: 
https://www.gov.br/cnpq/pt-br/acesso-a-informacao/bolsas-e-auxilios/copy_of_modalidades  
 
Portaria Conjunta CAPES/CNPq n. 1, de 15 de julho de 2010 
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/portarias-conjuntas-n-1-e-2-capes-cnpq-15-07-2010-pdf/view  
 
Nota sobre acúmulo de bolsa e vínculo empregatício: 
https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/capes-e-cnpq-divulgam-nota-sobre-acumulo-de-bolsa-e-vinculo-
empregaticio  
 

 O resultado da seleção de bolsistas será divulgado a partir do dia 14/09/2022, na página do Programa de 
Pós-graduação em Teoria Literária e Literatura Comparada: http://postllc.fflch.usp.br/  
 
   A Comissão Coordenadora do Programa de Teoria Literária e Literatura Comparada.
   


