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PROCESSO SELETIVO BOLSAS PROFESSOR VISITANTE NO BRASIL–
CAPES/PRINT
PPG CIÊNCIA DA LITERATURA/UFRJ
O Programa de Pós-graduação em Ciência da Literatura, Faculdade de Letras/UFRJ, faz saber
que no período de 29 de abril de 2019 até 22 de maio de 2019 às 16h, estarão abertas
inscrições para 3 (três) Bolsas Professor Visitante no Brasil, com vigência entre outubro
e dezembro de 2019, com duração de 15 dias para cada bolsa , considerando as exigências
do Programa Institucional de Internacionalização – CAPES/PrInt EDITAL nº. 41/2017
(informações http://posgraduacao.ufrj.br/noticia/1632)
PARA BOLSA PROFESSOR VISITANTE NO BRASIL
1. Critérios mínimos para apresentação das candidaturas:
O PPG em Ciência Literatura da UFRJ indicará 3 (três) Bolsas para Professor Visitante
no Brasil, com vigência entre outubro e dezembro de 2019, com duração de 15 dias
para cada bolsa. A candidatura deverá ser formalizada através de um docente em atuação
no PPG em Ciência da Literatura, no âmbito dos convênios e parcerias internacionais
firmados ou em processo de implementação do Programa Capes-PrInt. Os interessados
deverão enviar a documentação na forma eletrônica para o email
posciencialit@letras.ufrj.br com o seguinte título: Seleção Professor Visitante no
Brasil/PrInt_nome do candidato
2. Documentação a ser apresentada, conforme Diretrizes para Seleção de candidatos a
Bolsa/PR2/UFRJ
http://app.pr2.ufrj.br/public/uploads/repositories/DiretrizesMissoesEBolsas12Fev1917h11_(1).p
df:
a) Requerimento implementação de Bolsa CAPES-PriInt professor visitante no Brasil, disponível
em http://posgraduacao.ufrj.br/noticia/2581
b) Documento que ateste residência e vínculo com instituição de ensino e/ou pesquisa no exterior;
c) Curriculum vitae;
d) Cadastro ORCID atualizado;
e) Plano de trabalho a ser desenvolvido durante a permanência no Brasil, contendo os seguintes
itens: atividades a serem desenvolvidas (minicursos, palestras ou seminários presenciais);
justiﬁcativa, apresentando a relevância do tema das atividades, adequando-se às metas e objetivos
propostos pelo PPG ao Programa CAPES/PrInt; definição e delimitação clara do objeto de estudo;
objetivos e metas; cronograma detalhado de atividades.
f) Currículo Lattes atualizado do professor do PPG responsável pela candidatura.
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3. Composição da comissão de avaliação e critérios para indicação
A comissão de avaliação do processo seletivo será composta pelos professores: 1)
Priscila Saemi Matsunaga (coordenadora do PPG), 2) Marcelo Jacques de Moraes
(substituto eventual do PPG), 3)Eduardo Coutinho (membro interno PPG) e 4) Elena C.
Palmero González (membro externo). Os candidatos terão sua trajetória acadêmica e
plano de trabalho analisados a partir dos seguintes critérios de avaliação: qualificação
e mérito científico do plano de trabalho; o potencial de impacto da permanência do
pesquisador externo na UFRJ de acordo com o projeto de internacionalização do PPG. Os
critérios estabelecidos tomam como principal referência as diretrizes instituídas pelo
programa CAPES-PRINT.
Salienta-se que as solicitações aprovadas serão classificadas buscando-se atender as
demandas das solicitações e a disponibilidade de recursos aprovados pelo CAPES PRINT.
4. Cronograma
• Lançamento do processo seletivo: 29/04/2019
• Inscrições: até 22/05/2019
• Resultado preliminar do processo de seleção: 27/05/2019
• Interposição de recursos: 29/05/2019. Os recursos deverão ser entregues no PPG em
Ciência da Literatura, entre 9h e 13h.
• Resultado final do processo de seleção: 04/06/2019
5. Implementação das bolsas:
Até o dia 01 de julho, a coordenação do PPG em Ciência da Literatura entregará a
documentação dos candidatos selecionados à PR2/UFRJ para convalidação da seleção.
A PR2 é a instância responsável pela indicação da bolsa junto a CAPES.
6. Conforme o Projeto de Internacionalização da UFRJ, o PPG -Ciência da Literatura
informa que está inscrito no tema: Sustentabilidade, Crescimento e Combate às
desigualdades, Anexo I.

2

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Faculdade de Letras
Programa de Pós-graduação em Letras (Ciência da Literatura)

Anexo I
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