
Com o crescimento de programas de apoio a pesquisas em nível de pós-doutorado por parte 
das agências de fomento (CNPq, Capes, FAPs), as instituições acadêmicas estão 
procurando criar espaços de articulação dos pós-doutores, a fim de que possam desfrutar da 
convivência e troca acadêmicas com pesquisadores permanentes, associados e visitantes 
das instituições. Um exemplo desse tipo de iniciativa já consolidado, é o Programa 
Avançado de Cultura Contemporânea (PACC) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
criado em 1994 e vinculado à Faculdade de Letras, que abriga um Programa de Pós-
Doutorado em Estudos Culturais, segundo uma abordagem marcadamente multidisciplinar. 
O PACC realiza seminários regulares sobre temas da cultura contemporânea, com reuniões 
mensais, ocasião em que os pós-doutores podem apresentar e discutir seus projetos e 
resultados de pesquisa com um grupo altamente qualificado de pesquisadores permanentes 
e visitantes da instituição de acolhida de suas pesquisas.  

À luz desse contexto é que se propõe, em caráter permanente, a realização dos 
SEMINÁRIOS DE PESQUISAS DO CELC, com os seguintes objetivos: 

I) constituir um espaço comum e permanente de apresentação e discussão de pesquisas 
envolvendo os pós-doutores vinculados ao Pós-Lit, os supervisores das pesquisas, os 
pesquisadores vinculados ao AEM/CELC, aberto também a participação de pesquisadores 
permanentes do Pós-Lit e pós-graduandos interessados; 

 II) debater temas e problemas atuais relacionados ao campo dos estudos da literatura e da 
cultura e às pesquisas com arquivos literários e culturais;    

III) consolidar, no médio prazo, o Pós-Lit e o CELC como um polo de excelência em 
pesquisas de pós-doutorado na área. 

  

Em termos de cronograma, propõe-se a realização de oito reuniões anuais, a ocorreram 
durante o período letivo, sempre numa quinta-feira do mês. Para o segundo semestre de 
2015, propõem-se quatro reuniões distribuídas de acordo com a seguinte previsão de datas:  

 AGOSTO — 20; SETEMBRO — 17;  OUTUBRO — 15;  NOVEMBRO — 19. 

Quanto ao formato, as reuniões deverão se estender de 10:00 às 18:00, comportando 
discussão de leituras prévias, apresentação e discussão de projetos e/ou resultados de 
pesquisas por parte tanto de pós-doutores quanto de pesquisadores permanentes do CELC e 
do PÓS-LIT, bem como pesquisadores visitantes ou convidados, da própria área ou de 
áreas afins, e até mesmo doutorandos com pesquisa relevante na área. 

 


