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PROCESSO SELETIVO 

BOLSAS CAPES/PRINT PPG CIÊNCIA DA LITERATURA/UFRJ 

 

Em conformidade com o Edital 41/2017 Capes/Print, alterado conforme publicação no D.O.U de 

05/04/2018, Seção 3, Página 42, e no âmbito do Programa Institucional de Internacionalização 

Capes- Print da UFRJ, o Programa de Pós-graduação Letras (Ciência da Literatura) abre processo 

seletivo para concessão de Bolsas com início entre setembro e dezembro de 2020, conforme as 

diretrizes abaixo: 

 

1. Modalidade: 

1.1 Bolsa de Professor Visitante no Brasil 

 

2. A bolsa destina-se a candidatos conforme especificado a seguir: 

 

MODALIDADE CANDIDATOS COTAS DURAÇÃO 

Bolsa de Professor 

Visitante no Brasil 

Docentes Estrangeiros uma Quinze dias 

 

 

3. As propostas devem adequar-se ao tema Sustentabilidade, Crescimento e Combate às 

Desigualdades, no qual se insere o PPG Ciência da Literatura, com vistas a formalizar e consolidar 

parcerias já existentes e ampliar o número de parceiros internacionais na área de formação de 

professores e pesquisadores, objetivando a capacitação de seu corpo docente e discente, realização 

de projetos de pesquisa em comum e participação em fóruns internacionais de debate acadêmico. 

 

4. As inscrições poderão ser feitas de 13 de abril de 2020 até 16 de abril de 2020, com envio de 

cópia em PDF de toda a documentação exigida para o email do PPG em Ciência da Literatura: 

posciencialit@letras.ufrj.br, assunto: Seleção PrInt/nome do candidato. Cada documento deverá 

ser nomeado: Nome do candidato_(Lattes, Projeto, ...) e enviado separadamente. 

 

5. Da documentação exigida: 

 

5.1 PARA BOLSA DE PROFESSOR VISITANTE NO BRASIL 

mailto:posciencialit@letras.ufrj.br
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a) Documento que ateste residência e vínculo com instituição de ensino e/ou pesquisa no exterior; 

b) Curriculo Lattes atualizado; 

c) Registro ORCID atualizado; 

d) Plano de trabalho a ser desenvolvido durante a permanência no Brasil, contendo os seguintes itens: 

• Atividades a serem desenvolvidas (cursos, treinamentos, palestras ou seminários presenciais); 

• Justificativa, apresentando a atualidade e relevância do tema das atividades, sua aderência ao 

Projeto Institucional de Internacionalização da UFRJ e, se for o caso, também ao projeto em 

cooperação internacional 

• Definição e delimitação clara do(s) objeto(s) de estudo a ser(em) abordado(s) nas atividades; 

• Objetivos e Metas; 

• Cronograma de atividades; 

 

OBSERVAÇÃO: bolsistas estrangeiros indicados a bolsas no Brasil deverão preencher o formulário 

presente no link: https://sadmin.capes.gov.br/sadmin/#/cadastroUsuarioEstrangeiro 

 

 

6. Composição da comissão de avaliação e critérios para indicação 

 

A Comissão de Avaliação é composta pelos professores doutores: Marcelo Jacques de Moraes 

(vice-coordenador do PPG Ciência da Literatura), João Camillo Barros de Oliveira Penna (membro 

interno), Rodrigo Silva Ielpo (membro externo) e Ricardo Pinto de Souza (suplente). 

 

7. Da Seleção 

Na seleção, serão considerados, como critérios mínimos: 

 

7.1 atendimento aos requisitos exigidos ao candidato na data prevista da seleção, conforme 

estabelece Edital CAPES-PrInt, item 4.1.4 e seus subitens, para as bolsas no país 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/02022018-Edital-41-2017-Print- 

alteracao-2.pdf 

7.2 adequação da documentação apresentada pelo candidato; 

7.3 qualificação do candidato e o mérito científico-acadêmico do plano trabalho e sua aderência ao 

tema do Projeto Institucional de Internacionalização da UFRJ e, se for o caso, também ao do projeto 

em cooperação internacional; 

7.4 exequibilidade do plano de trabalho dentro do cronograma previsto; 

7.5 adequação da instituição de origem, no caso de bolsas no país.  

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/02022018-Edital-41-2017-Print-alteracao-2.pdf
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/02022018-Edital-41-2017-Print-alteracao-2.pdf
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8. Do Cronograma: 

 

 

 

 

Inscrições e Envio de documentação em PDF 

por email 

 

De 13 a 16 de abril  

 

Reunião da Comissão para Análise da 

documentação e Seleção dos candidatos 

 

  17 de abril 

 

Divulgação do Resultado Preliminar 

 

20 de abril 

Apresentação de Recursos por email 22 de abril 

 

Julgamento dos recursos 

Divulgação do Resultado Final 

 

Até 27 de abril 

 

 

 

9. Das Disposições Gerais 

 

9.1 A inscrição no processo seletivo implica a aceitação dos termos este processo seletivo de forma 

integral. 

9.2 Para maiores informações, acessar http://posgraduacao.ufrj.br/noticia/2581, página onde se 

encontram todos os formulários e a regulamentação referentes ao Programa Capes Print da UFRJ. 

9.3 Casos omissos serão resolvidos pela banca de seleção. 

 

10. 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 

http://posgraduacao.ufrj.br/noticia/2581
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Anexo
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