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O Programa de Pós-graduação em Ciência da Literatura, Faculdade de Letras/UFRJ, faz
saber que no período de 12 de Agosto de 2019 até 16 de Agosto de 2019, estarão
abertas inscrições para 01 Bolsa de Professor Visitante Sênior (duração 3 meses),
considerando as exigências do Programa Institucional de Internacionalização –
CAPES/PrInt
EDITAL
nº.
41/2017
(informações
http://posgraduacao.ufrj.br/noticia/1632). Os interessados deverão enviar a
documentação na forma eletrônica para o email posciencialit@letras.ufrj.br com o
seguinte título: Seleção Professor Visitante Sênior_Exterior/PrInt_nome do
candidato.
1. Critérios mínimos para apresentação das candidaturas a Bolsa Professor
Visitante Sênior:
a) Ser Orientador e Docente Permanente do PPG em Ciência da Literatura;
b) Ter defendido Tese de Doutorado há pelo menos 10 anos;
c) Cadastro no ORCID;
d) Atender aos requisitos exigidos ao candidato na data prevista da seleção, conforme
estabelece a portaria CAPES nº 289, de 28 de dezembro de 2018, para bolsas no
exterior e o edital 41/2017-Capes/Print;
2. Documentação a ser apresentada pelo candidato na primeira etapa:
a) Formulário “Candidatura à bolsa no exterior”;
b) Currículo Lattes atualizado;
c) Plano de trabalho 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/Tema Sustentabilidade,
crescimento e combate às desigualdades), definição e delimitação clara do
objeto de estudo, objetivos e metas, metodologia a ser empregada, cronograma
de atividades, contribuição do plano de estudos para a promoção do ensino,
formação e aprendizagem, quando o caso, bem como para a ampliação da
cooperação e intercâmbios internacionais do PPG-Ciência da Literatura,
destacando o potencial para o aumento da rede de pesquisa e educação,
justificativa para a escolha da IES de destino, referências bibliográficas,
resultados esperados, proposta de atividades a serem realizadas no retorno.

3. Documentação a ser apresentada pelo candidato na segunda etapa (após
divulgação do resultado preliminar):
a) Carta de aceite ou convite da instituição de destino, devidamente datada e
assinada, em papel timbrado, informando a data completa de início e término
de permanência, que deve corresponder à quantidade de meses da bolsa a ser
concedida;
b) Cópia da publicação de autorização do afastamento do país;
c) Cópia do passaporte.

4. Composição da comissão de avaliação e critérios para indicação
A comissão de avaliação deste edital será composta pelos professores doutores:
1) Priscila Saemi Matsunaga (Coordenadora do PPG-CL), 2) Alberto Pucheu
Neto (Docente-membro interno PPG-CL) e Rodrigo Silva Ielpo (Docentemembro externo). Os candidatos terão sua trajetória acadêmica e plano de
trabalho analisados a partir dos seguintes critérios de avaliação: mérito
científico do plano de trabalho, possíveis impactos dessa iniciativa na
trajetória profissional do solicitante e no campo cien tífico (no âmbito local e
nacional), e, ainda, prováveis repercussões ou desdobramentos para o proc esso
de internacionalização do Programa. 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: 12/08/2019
Inscrições: até 16/08/2019
Divulgação do Resultado preliminar do processo de seleção: 20/08/2019
Interposição de recursos: 21/08/2019
Entrega da documentação segunda etapa: até 23/08/2019
Resultado final do processo de seleção: 26/08/2019

5. Resultado e implementação da bolsa:
Informamos que até o dia 30 de Agosto, a coordenação do PPG em Ciência da
Literatura entregará toda a documentação dos candidatos selecionados às
instâncias superiores da UFRJ: as indicações do programa serão avaliadas pela
PR2 e, caso venham a ser aprovadas, serão encaminhadas em seguida para a
CAPES. Ressalta-se ainda que, posteriormente, a CAPES entrará em contato
com os beneficiários dos auxílios para tratar de detalhes finais para a
implementação da referida bolsa.

6. Conforme o Projeto de Internacionalização da UFRJ, o PPG em Ciência da Literatura
informa que está inscrito no tema: Sustentabilidade, Crescimento e Combate à
desigualdades, conforme o Anexo 1.

