
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LETRAS E ARTES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: LINGUAGENS E REPRESENTAÇÕES 

 

CHAMADA DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO  
(PNPD 2014/CAPES) 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagens e Representações 
da Universidade Estadual de Santa Cruz torna pública a abertura de inscrições, de 3 a 22 de 
novembro de 2014, para a seleção de 01 (um/a) bolsista em nível de Pós-Doutorado (PNPD) 
da CAPES/MEC, em conformidade com a Portaria CAPES Nº 086, 03/07/2013. 
 
 
1. REQUISITOS  
 
1.1 O candidato à bolsa do PNPD deve:  
 
• observar os requisitos estabelecidos na Portaria Nº 086, de 03 de julho de 2013, disponível 
em http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes;  
 
• ter título de Doutor em Letras ou áreas afins, com formação que contemple linha(s) de 
pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagens e Representações;  
 
• desenvolver projeto de pesquisa em torno de temas pertinentes a linha(s) de pesquisa do 
Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagens e Representações da UESC (de acordo 
com formulário disponível em anexo);  
 
• formar parcerias com docentes do Programa e/ou atuar em grupos de pesquisa; 
 
• atuar no contexto acadêmico nacional e/ou internacional, com publicações em livros, anais e 
em periódicos bem qualificados; organização e/ou participação em eventos de relevância 
regional, nacional ou internacional em sua área de atuação;  
 
• iniciar as atividades previstas tão logo seja aprovada a sua candidatura na UESC/CAPES.  
 
1.2. As atividades principais previstas para o período de estágio pós-doutoral são:  
 
• realização de pesquisa de qualidade reconhecida nacional e/ou internacionalmente, em função 
do projeto apresentado, com divulgação gradual dos resultados em meios qualificados;  
 
• apresentação de palestras, minicursos, seminários e outras formas de participação em 
iniciativas acadêmicas de acordo com pesquisa em andamento e de outros temas pertinentes a 
linha(s) de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagens e Representações;  
 
• participação em atividades de ensino, por meio de colaboração em disciplinas em curso ou 
de oferecimento de disciplinas na graduação e na pós-graduação;  
 
• apresentação de relatórios semestrais das atividades desenvolvidas no Programa de Pós-
Graduação em Letras: Linguagens e Representações em função do cronograma estipulado.  
 

 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes
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2. BOLSA  
A Bolsa de Pós-Doutorado do PNPD, com duração inicial de 12 meses, podendo ser renovada 
por até 4 anos (observadas as modalidades previstas na referida Portaria CAPES, Nº 086, 
03/07/2013) e valor mensal de R$4.100,00 (quatro mil e cem reais), será implementada e paga 
diretamente pela CAPES ao bolsista, após aprovação do candidato indicado pelo Colegiado do 
Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagens e Representações.  
 A bolsa será cadastrada até o dia 11 de dezembro de 2014. 
 
3. INSCRIÇÕES E SELEÇÃO  
3.1 A inscrição deverá ser feita por meio de correio eletrônico para o endereço 
msletraslr@uesc.br, de acordo com as seguintes orientações: 
 
a) registrar, como assunto, os termos “INSCRIÇÃO PNPD”, até às 23h59min do dia 22 de 
novembro de 2014;  
 
b) no corpo da mensagem, deverão constar os dados: 
I - Nome: 
II - Data de nascimento: 
III - Nacionalidade/naturalidade: 
IV - Instituição em que obteve o título de Doutor/a e data da titulação: 
V - Endereço para correspondência e confirmação de e-mail: 
VI - Linha de Pesquisa de interesse: 
 
c) em anexo, devem ser encaminhados os seguintes arquivos: 
- cópias da carteira de identidade, do CPF e do título de eleitor (com comprovação de estar 
quite com a justiça eleitoral); 
- quitação de serviço militar (para candidatos do sexo masculino até 45 anos de idade);  
- cópia do diploma de Doutorado;  
- currículo Lattes atualizado ou, no caso de candidato estrangeiro, modelo de currículo 
indicado pela CAPES preenchido (anexo III da referida Portaria CAPES Nº 86);  
- projeto de pesquisa pertinente a linha(s) de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em 
Letras: Linguagens e Representações, com possibilidade de vinculação a projeto de docente 
permanente do Programa, com plano de atividades e cronograma para o período de um ano, 
a partir do início da implementação da bolsa.  
 
4. REGULAMENTO  
- Consultar o Regulamento do Programa Nacional de Pós-Doutorado no site:       
                                  http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes. 
  
5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Área de Concentração do PPGL Linguagens e Representações: Estudos da Linguagem 
Linhas de Pesquisa:  
LINHA A - LITERATURA E CULTURA: REPRESENTAÇÕES EM PERSPECTIVA 
LINHA B - LINGUAGEM: DESCRIÇÃO E DISCURSO 
Demais informações: consultar http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/letras/ 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes
http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/letras/
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MODELO DE PROJETO DE PESQUISA 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  

 
 

 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: 
LINGUAGENS E REPRESENTAÇÕES 

 
 
 
 

Título do Projeto 
 
 
 
 
 
 

Autor(a)/E-mail: 
 
Linha de Pesquisa: 
 
Local de execução: 
 
 
 
 

Ilhéus __/__/___ 
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RESUMO 
 

Apresentar resumo de até 250 palavras do projeto, descrevendo de forma concisa, 
clara e objetiva os pontos relevantes do trabalho (objetivos, método/metodologia, 
resultados) e conclusões. Sugere-se incluir elementos que auxiliem o leitor a 
compreender os detalhes fundamentais e a abrangência do projeto. Incluir 4 (quatro) 
palavras-chave. 

 
 

INTRODUÇÃO 

Apresentar de forma clara o tema ou objeto de estudo, fornecendo uma visão geral da 
pesquisa a ser realizada. Incluir um breve histórico sobre o tema de estudo (máximo 
de 500 palavras). 

 
 
OBJETIVOS  
 

Descrever de forma clara e concisa os objetivos propostos.  Eles devem ser realistas 
diante dos meios e métodos disponíveis, e manter coerência com o problema descrito 
no projeto. 

 
 
JUSTIFICATIVAS 
 

Apresentar as razões de ordem teórica e, ou prática que justificam a pesquisa. 
Apresentar relevância ou importância e oportunidade da pesquisa. 

 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Indicar campo teórico e principais conceitos que norteiam a investigação proposta. 
 

 

METODOLOGIA OU MATERIAL E MÉTODOS 

Especificar a metodologia a ser adotada. Descrever o delineamento da pesquisa 
(bibliográfica, experimental, estudo de caso, dentre outras). Apresentar em sequência 
cronológica a realização do trabalho, permitindo a compreensão e interpretação dos 
resultados. 

 

VIABILIDADE 
 

Descrever de forma clara e sucinta a viabilidade do Projeto. 
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RESULTADOS/PRODUTOS ESPERADOS 
 

Descrever os resultados ou produtos esperados. 

 
 
REFERÊNCIAS 
 

Listar as referências citadas no texto, segundo as normas da ABNT. 

 
 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (para 12 meses) 

 2015 

ATIVIDADES J F M A M J J A S O N D 

             
             
             

 


