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PROCESSO SELETIVO BOLSAS DOUTORADO SANDUÍCHE – CAPES/PRINT
PPG CIÊNCIA DA LITERATURA/UFRJ
(RETIFICADO em 09/05/2019)
(ATUALIZADO em 17/05/2019)

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 as inscrições para: 01 Bolsa de Doutorado Sanduíche (duração 12 meses) – início em
outubro de 2019; 01 Bolsa de Doutorado Sanduíche (duração 6 meses) – início em
outubro de 2019 considerando as exigências do Programa Institucional de
Internacionalização
–
CAPES/PrInt
EDITAL
nº.
41/2017
(informações
http://posgraduacao.ufrj.br/noticia/1632)
Discentes do PPG-Ciência da Literatura interessados em se candidatar às bolsas nos
períodos supracitados deverão entregar DOCUMENTAÇÃO COMPLETA na Secretaria do
Programa até o dia 22 de maio de 2019 às 16h e encaminhar na forma eletrônica
para o email posciencialit@letras.ufrj.br, assunto: Seleção PrInt/Doutorado_Sanduíche_nome
do candidato.
PARA BOLSAS DE DOUTORADO SANDUÍCHE
1. Critérios mínimos para apresentação das candidaturas:
O PPG em Ciência Literatura da UFRJ indicará duas (2) Bolsas Sanduíche no exterior:
1 (uma) bolsa com duração de 6 meses, início em outubro de 2019 e 1 (uma) bolsa
com duração de 12 meses, início em outubro de 2019. Poderão se candidatar todos os
alunos de doutorado do PPG em Ciência da Literatura/UFRJ.
2. Documentação a ser apresentada, conforme Diretrizes para Seleção de candidatos a
Bolsa/PR2/UFRJ
(http://app.pr2.ufrj.br/public/uploads/repositories/DiretrizesMissoesEBolsas12Fev19 atualizada
29Abr19.pdf)
a) Declaração do orientador do PPG em Ciência da Literatura atestando que a solicitação de carta
de aceite da instituição de destino está em trâmite. A Carta de aceite da instituição de destino,
devidamente datada e assinada, em papel timbrado, informando a data completa (dia/mês/ano) de
início e término da permanência que deve corresponder à quantidade de meses da bolsa a ser
concedida deverá ser entregue após a divulgação final do resultado.
b) Histórico escolar;
c) Currículo Lattes atualizado do candidato e do orientador;
d) Cópia do passaporte e do visto permanente no Brasil (se discente estrangeiro);
e) Ata de defesa de exame de qualificação em que conste a aprovação ou declaração do
orientador em que conste que o candidato qualificará até 15 de junho;
1

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

f) Certificado de proficiência linguística mínima, conforme tabela e requisitos descritos no item
5.3.6.1.6 do EDITAL No 41/2018 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DOUTORADO
SANDUÍCHE NO EXTERIOR e Requisitos proficiência linguística conforme informação
da PR2:
http://www.capes.gov.br/images/novo_portal/editais/editais/anexos/26042019_Anexo_XII_do_E
dital_atualizado.pdf
g) Carta do orientador brasileiro apresentando a candidatura e demonstrando interação com
o pesquisador responsável na instituição de destino;
h) Currículo do orientador ou pesquisador responsável na instituição de destino;
i) Plano de trabalho/projeto de pesquisa a ser desenvolvido durante a permanência no exterior,
contendo os seguintes itens: título; introdução e justificativa (apresentando a atualidade e
relevância do tema da pesquisa e aderência ao Projeto Institucional de Internacionalização
da UFRJ); definição e delimitação clara do objeto de estudo; objetivos e metas; metodologia a ser
empregada; cronograma de atividades (permanência de 6 (seis) meses ou 12 (doze)
meses); contribuição do plano de estudos para a promoção do ensino, formação e
aprendizagem, bem como para a ampliação da cooperação e intercâmbios internacionais do
PPG Ciência da Literatura; justificativa para a escolha da IES de destino; cronograma;
referências bibliográficas; resultados esperados.
j) proposta de atividades a serem realizadas no retorno.

3. Composição da comissão de avaliação e critérios para indicação
A Comissão de Avaliação é composta pelos professores doutores: Priscila Saemi
Matsunaga (coordenadora PPG Ciência da Literatura), Eduardo de Faria Coutinho
(membro interno), Elena C. Palmero González (membro externo) e pelo representante
discente Patrick Gert Bange. Os candidatos terão sua trajetória acadêmica, plano de
trabalho analisado – pela comissão aprovada pela Comissão Deliberativa do PPG em
Ciência da Literatura – a partir dos seguintes critérios de avaliação: mérito científico do
plano de trabalho e da pesquisa, possíveis impactos dessa iniciativa na trajetória
acadêmica do solicitante; exequibilidade do plano de pesquisa/trabalho dentro do
cronograma previsto; adequação da instituição de destino para o desenvolvimento do plano
previsto. Os critérios estabelecidos tomam como principal referência as diretrizes
instituídas pelo programa CAPES-PRINT. Salienta-se que as solicitações aprovadas serão
classificadas pela comissão avaliadora: para o primeiro colocado a bolsa indicada terá duração de
12 meses; para o segundo colocado a bolsa indicada terá duração de 6 meses. (Atualizado em
17/05).
4. Cronograma
• Lançamento do processo seletivo: 29/04/2019
• Inscrições: até 22/05/2019
• Resultado preliminar do processo de seleção: 27/05/2019
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• 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
• Entrega de documentação final do candidato (Ata de qualificação e Carta de aceite da
instituição de destino): 24/06/2019

5. Implementação das bolsas:
Até o dia 04 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.
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Anexo I
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