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Edital de Seleção para bolsista de Pós-Doutorado 

Programa Nacional de Pós-Doutorado/CAPES – PNPD/CAPES. 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Universidade Federal de 

Minas Gerais FAZ SABER que, no período de 2 a 8 de março de 2017, estarão abertas as inscrições para 

seleção de candidatos à bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado/CAPES – PNPD/CAPES, em 

conformidade com o Regulamento do PNPD/CAPES – Portaria nº 086, de 3 de julho de 2013, 

disponível no site da CAPES: www.capes.gov.br. As inscrições deverão ser feitas de acordo com o 

discriminado a seguir: o candidato deverá fazer a inscrição para bolsa do PNPD/CAPES 2017, no 

período de 2 a 8 de março de 2017, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários 

da UFMG, na sala 4019 da FALE/UFMG – Av. Antônio Carlos, 6627 – CEP 31270-901 – Belo 

Horizonte, MG, das 13h30 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, exceto em feriados, pessoalmente ou 

por procuração, com a entrega de envelope lacrado contendo todos os documentos listados no item II 

deste edital. Serão também aceitas inscrições pelo Correio com uma única remessa via Sedex e data de 

postagem até 8 de março de 2017, não sendo responsabilidade desta instituição o atraso na entrega pelo 

Correio. O candidato é o único responsável pela organização e entrega de todos os documentos em seu 

envelope lacrado. Serão indeferidas as inscrições que não contenham todos os documentos listados no 

item II deste edital ou fora do prazo. Contatos: Tel. (31) 3409-5112; e-mail poslit@letras.ufmg.br; site 

www.poslit.letras.ufmg.br.  

 

I. Do PNPD/CAPES:  

A seleção se dará em conformidade com o Regulamento do PNPD/CAPES – Portaria nº 086, de 3 de 

julho de 2013, disponível no site da CAPES: www.capes.gov.br. 

 

II. Documentos para inscrição: 

a) carta de anuência de supervisão de professor do Pós-Lit. 

b) currículo: 

- para os candidatos brasileiros, cópia impressa do currículo Lattes (não é necessária a comprovação). 

- para os candidatos estrangeiros, cópia impressa do currículo conforme anexo do Regulamento do 

PNPD/CAPES (não é necessária a comprovação). O candidato estrangeiro residente no exterior 

deverá comprovar seu endereço residencial no exterior no momento da submissão da candidatura. 
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c) projeto de pesquisa vinculado a uma Área de concentração e a uma Linha de pesquisa específicas do 

Pós-Lit com, no máximo, 15 (quinze) páginas, em que conste plano de trabalho com atividades 

didáticas e disponibilidade para orientações na graduação e pós-graduação e, quando couber, a 

descrição das atividades de ensino a serem desenvolvidas. O plano de trabalho do bolsista 

PNPD/CAPES deve incluir atividades didáticas na Graduação e na Pós-Graduação, contudo os 

encargos didáticos serão definidos pelos respectivos Colegiados dos Cursos. 

d) cópia do diploma de doutor, ou documento equivalente, ou documento que comprove estar o 

candidato em condições de concluir o Doutorado cumprindo com todos os requisitos regulamentares 

para a atribuição do grau de doutor quando da implementação da bolsa, obtido em cursos avaliados 

pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, 

este será analisado pelo Pós-Lit. 

e) cópia de documento de identidade em que conste o local de nascimento.  

 

III. Da vaga:  

Será oferecida 1 (uma) vaga. 

 

IV. Do processo seletivo:  

A banca examinadora selecionará o candidato por intermédio da análise do Projeto de Pesquisa/Plano de 

trabalho, do currículo e de entrevista a se realizar no dia 20 de março de 2017, em horário a ser divulgado 

no site do Pós-Lit. 

 

V. O resultado final será divulgado a partir das 17 horas do dia 22 de março de 2017 no site do Pós-Lit.  

 

VI. O candidato aprovado e classificado deverá entregar ao Pós-Lit até o dia 29 de março de 2017 toda a 

documentação necessária para a implementação da bolsa. 

 

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2017. 

 

Profa. Lyslei de Souza Nascimento 
Subcoordenadora  


