
EDITAL 

 

Estarão abertas, no período de 03 a 07 de agosto de 2015, as inscrições para o preenchimento 
de vagas, para os cursos de Mestrado Acadêmico e Doutorado, para ingresso no ano de 2016, 
junto ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados de Literaturas de Língua 
Portuguesa. 

 

DA INSCRIÇÃO: 

 

É condição básica para inscrição no Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados de 
Literaturas de Língua Portuguesa a conclusão do curso de graduação. O processo seletivo 
constará obrigatoriamente de prova de proficiência em idioma estrangeiro, prova dissertativa 
de conhecimentos específicos, análise de currículo, análise de projeto de pesquisa e arguição. 

 

O Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa, 
por meio deste edital devidamente homologado pela Comissão de Pós-Graduação (CPG), 
detalha a sistemática do seu processo seletivo.  

O aluno que obtiver o título de Mestre e quiser prosseguir seus estudos com vistas ao 
Doutorado deverá submeter-se a novo processo seletivo, obedecidas às exigências 
regulamentares. 

Os estudantes estrangeiros que pretendam realizar estudos por mais de um ano deverão 
apresentar, no curso do último mês de vigência de seu documento nacional de identidade 
(RNE), comprovação de haver solicitado sua prorrogação ou renovação perante as autoridades 
competentes. A apresentação do documento de identidade de estrangeiro (Registro Nacional 
de Estrangeiro – RNE) ou do comprovante da solicitação de prorrogação do visto, onde conste 
o número do RNE, constitui pré-requisito para a matrícula do estudante estrangeiro. 

 

A inscrição será à distância, na página http://dlcv.fflch.usp.br/editais_dlcv . 

 

- Documentos exigidos: (todos os formulários e o link do boleto para pagamento da taxa de 
inscrição estão na página http://dlcv.fflch.usp.br/editais_dlcv)  

ATENÇÃO: O candidato que não apresentar toda a documentação exigida terá sua inscrição 
indeferida. A submissão será somente através do formulário WEB e os documentos deverão 
ser digitalizados em arquivos PDF (máximo de 3000 Kb). 

1. Formulário de Inscrição devidamente preenchido. 

2. Comprovante da Graduação: cópia do diploma (frente e verso, no mesmo arquivo) ou 
certificado de conclusão do Curso Superior. O candidato diplomado em curso de curta duração 
ou em cursos livres não terá direito à inscrição. O candidato que não tiver concluído Curso 
Superior no ato da inscrição para este processo seletivo deverá submeter o Termo de 
Compromisso (disponível em http://www.pos.fflch.usp.br/node/317) e apresentar 
documento comprobatório de colação de grau até a data limite constante no respectivo 
termo, último dia reservado à matrícula de ingressantes na pós-graduação da FFLCH/USP, 
conforme calendário escolar.  O descumprimento a esse item acarretará o cancelamento 
automático da inscrição. 



3. Histórico Escolar em que conste a data da colação de grau. 

4. Currículo LATTES (sem comprovantes); para estrangeiro, Curriculum Vitae. 

5. RG – Registro Geral (não serão aceitos outros documentos de identidade); para 
estrangeiros: RNE ou Passaporte. 

6. CPF – Cadastro de Pessoa Física. 

7. Diploma do Mestrado em inscrições para Doutorado dos candidatos que obtiveram seus 
títulos fora da USP (caso ainda não tenha defendido, preencha o respectivo Termo de 
Compromisso de Mestrado - http://www.pos.fflch.usp.br/node/317 ).  

ATENÇÃO: Diplomas de mestre obtidos no exterior só serão aceitos com Reconhecimento 
Nacional. Maiores informações no site http://www.usp.br/secretaria/?p=1949 . 

8. Projeto de pesquisa. 

9. Pagamento de taxa de inscrição no processo seletivo.  

 

DA SELEÇÃO: 

 

Poderão ingressar no programa, mediante disponibilidade de orientador e conforme o 
número de vagas divulgados em Edital do Processo Seletivo, os candidatos que obtiverem nota 
igual ou superior a 6 (seis) para mestrado e 7 (sete) para doutorado, numa escala de 1 a 10. A 
nota final do processo seletivo será composta por três notas: nota da prova específica (peso 2); 
nota da análise do projeto (peso 1); nota da análise do currículo (peso 1); todas utilizando a 
escala de 1 a 10. 

 
a) Proficiência em Língua Estrangeira: 

 

O Exame de proficiência em língua estrangeira será aplicado pelo Centro de Línguas – 
LETRAS/FFLCH - http://clinguas.fflch.usp.br/node/1272 .  

ATENÇÃO:  Para obter o calendário completo e os procedimentos para inscrição e realização 
das provas de proficiência, o candidato deve acessar o edital da prova desejada na página do 
Centro de Línguas da FFLCH: http://clinguas.fflch.usp.br/node/1272  .  

 

Os candidatos ao doutorado com título de mestre devem submeter-se ao exame de 
proficiência em uma língua diferente daquela utilizada como requisito de ingresso quando da 
seleção para o mestrado. 
 
Diplomas ou certificados de proficiência aceitos para o ingresso no Programa: 
 
 

 Para a comprovação da proficiência em Língua Inglesa são aceitos os 
certificados das seguintes instituições: University of Cambridge (CPE), com grau 
mínimo “pass grade C”, International English Language Test (IELTS), com grau mínimo 
igual ou superior a 6,0; Test of English as a Foreign Language (TOEFL), com mínimo de 
213 pontos para o Computer-Based Test (CBT) ou 550 pontos para o Paper-Based 
Test ou 80 pontos para o Internet-Based Test (IBT); 



 Para a comprovação da proficiência em Língua Espanhola são aceitos o CELU e 
DELE (Instituto Cervantes), em nível Intermediário;  
 Para a comprovação da proficiência em Língua Francesa é aceito o certificado 
do Ministério da Educação da França (DALF), com pontuação mínima entre 500 e 699 
pontos;  
 Para a comprovação da proficiência em Língua Italiana é aceito o CILS, com 
pontuação mínima igual ou superior a CILS 3 C1;  
 Para a comprovação da proficiência em Língua Alemã são aceitos o Groβes 
Deutsches Sprachdiplom, Kleines Deutsches Sprachdiplom, do Instituto Goethe, com 
pontuação mínima de Aprovado;  
 Serão também aceitas as certificações em que o candidato tenha alcançado os 
seguintes níveis do Quadro Europeu Comum de Referência do Conselho da Europa: 
C1 e C2.  
 Para a comprovação da proficiência em Língua Portuguesa é aceito o 
certificado do Ministério da Educação do Brasil (CELPE-Bras), com aprovação no nível 
Avançado.  

Serão respeitados os prazos de validade determinados pela instituição responsável 
pela emissão de cada certificado. 

O candidato estrangeiro também deverá demonstrar proficiência em português, por 
meio de exame realizado durante o processo seletivo, juntamente com o exame de 
proficiência em língua estrangeira.  

Para obter o calendário completo e os procedimentos para inscrição e realização das 
provas o candidato deve acessar o edital da prova desejada nas páginas das Equipes de 
Proficiência: http://clinguas.fflch.usp.br/node/1272 

 

ATENÇÃO: A prova de proficiência em língua estrangeira é eliminatória. Os candidatos que 
não atingirem nota 5,0 estarão reprovados e a documentação de inscrição será apagada. 

 
b) Prova específica: 

 

Os candidatos inscritos no processo de seleção para ingresso nos cursos de pós-
graduação do Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados de Literaturas de Língua 
Portuguesa e aprovados na(s) prova(s) de proficiência em língua estrangeira devem submeter-
se à prova específica a ser realizada pela Comissão de Seleção do Programa no dia 14 de 
outubro de 2015, das 14h00 às 17h00, no Prédio de Letras, em sala a ser divulgada no dia 29 
de setembro de 2015, pela secretaria de Pós-Graduação do DLCV. 

A prova será eliminatória, exigindo-se para aprovação a nota mínima 6,0 para 
mestrado e 7,0 para doutorado. A prova, com duração de três horas, sem possibilidade de 
consulta aos livros da bibliografia indicada, consiste da resposta a uma questão, escolhida 
dentre duas apresentadas; b) A prova visa a avaliar os conhecimentos do candidato acerca de 
obras básicas do Programa, indicadas na bibliografia abaixo, bem como - e principalmente - 
sua capacidade de articular os elementos de teoria e crítica presentes nos textos também 
indicados abaixo; c) A validade da prova se restringe ao ano em que é realizada. 

 
Bibliografia para exame de seleção no Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados 
de Literaturas de Língua Portuguesa 
  



 
a) Obras literárias: 

 

O bom crioulo, de Adolfo Caminha 

A poesia de Agostinho Neto 

Ilha de nome santo, de Francisco José Tenreiro 

Crônica da casa assassinada, de Lúcio Cardoso 

Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago 

Lavra. Poesia reunida (1970/2000), de Ruy Duarte de Carvalho  

Ou isto ou aquilo, de Cecília Meireles  

O gato e o escuro, de Mia Couto  

Contos negreiros, de Marcelino Freire 

A sagrada raiz do Micondó, de Conceição Lima  

Os transparentes, de Ondjaki 

 

b) Obras teórico-críticas 

 

AGUIAR, Vera Teixeira de & MARTHA, Alice Aurea Penteado (Org.). Literatura infantil e juvenil: 
leituras plurais. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2014  

AHMAD, Aijaz. Linhagens do presente. Ensaios. Org. CEVASCO, Maria Elisa; tradução de 
VASCONCELOS, Sandra Guardini. São Paulo: Boitempo Editorial, 2002. 

ANDERSON, Benedict. Nação e consciência nacional. Tradução de Lourenço de Oliveira. São 
Paulo: Ática, 1989. 

CANDIDO, Antonio. O discurso e a cidade. São Paulo: Ouro Sobre Azul, 2010. 

LOURENÇO, Eduardo. O labirinto da saudade: psicanálise mítica do destino português. 5.ed. 
Lisboa: Dom Quixote, 1992. 

MAGNANI, Maria do Rosário Mortari. Leitura, literatura e escola. São Paulo: Martins Fontes, 
2001.  

PRATT, Mary Louise. Introdução: crítica na zona de contato. In: Os olhos do império. Relatos 
de viagem e transculturação. Bauru: EDUSC, 1999, p.23-38. 

RAMA, Ángel. Os processos de transculturação na narrativa latino-americana. In:  AGUIAR, 
Flávio e VASCONCELOS, Sandra Guardini (orgs.). Ángel Rama: Literatura e cultura na América 
Latina, trad. Rachel La Corte dos Santos e Elza Gasparotto, São Paulo, Edusp, 2001, pp. 213-
214.  

SAID, Edward W. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2001. 

SCHMIDT, Rita et al (org). Fazeres indisciplinados: estudos de literatura comparada. Porto 
Alegre: UFRGS, 2013. 



SONTAG, Susan. A doença como metáfora. São Paulo: Companhia de Bolso, 2007. 

 

 
c) Projeto de Pesquisa: 

 

É requisito indispensável para a seleção dos candidatos a apresentação de Projeto de 
Pesquisa. Sugere-se que o Projeto de Pesquisa contenha os seguintes itens: título, resumo, 
delimitação do tema e do objeto priorizado para o trabalho de dissertação ou de tese; 
objetivos da pesquisa; justificativa da pertinência do tema; hipóteses; bases teóricas e 
metodológicas para a realização do trabalho; plano geral de investigação; cronograma das 
atividades a serem desenvolvidas; bibliografia sobre o tema da dissertação ou da tese. O 
PROJETO DE PESQUISA DO CANDIDATO DEVE OBRIGATORIAMENTE ESTAR VINCULADO AO 
PROJETO DE PESQUISA DO ORIENTADOR PRETENDIDO. 

 
d) Arguição do Projeto de Pesquisa e Entrevista: 

 

Os inscritos no processo de seleção, aprovados na prova específica, deverão se submeter a 
uma arguição do projeto de pesquisa e entrevista. O local e o horário da arguição serão 
divulgados no dia da prova específica.  

 

DAS VAGAS: 
 

Para o ano de 2016, o Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados de Literaturas de 
Língua Portuguesa disponibiliza 19 vagas para mestrado e doutorado. 

 
Aparecida de Fátima Bueno 
LINHA DE PESQUISA: Literatura e Outras Formas do Saber 
Vagas: 5 (mestrado/doutorado) 
 
Emerson da Cruz Inácio 
LINHA DE PESQUISA: Literatura e Outras Formas do Saber 
Vagas: 1 (doutorado) 
 
Fabiana Buitor Carelli 
LINHA DE PESQUISA: Literatura e Outras Formas do Saber 
Vagas: 2 (mestrado/doutorado) 
 
Helder Garmes 
LINHA DE PESQUISA: Literatura e Experiência Histórica nos Países de Língua Portuguesa 
Vagas: 1 (mestrado/doutorado) 
 
José Nicolau Gregorin Filho 
LINHA DE PESQUISA: Literatura e Outras Formas do Saber 
Vagas: 2 (mestrado/doutorado) 
 
Maria Zilda da Cunha 
LINHA DE PESQUISA: Literatura e Outras Formas de Saber 
Vagas: 1 (mestrado/doutorado) 



Mário César Lugarinho 
LINHA DE PESQUISA: Literatura e Outras Formas do Saber 
Vagas: 1 (mestrado/doutorado) 
 
Paulo Fernando da Motta de Oliveira 
LINHA DE PESQUISA: Literatura e Experiência Histórica nos Países de Língua Portuguesa 
Vagas: 1 (doutorado) 
 
Rosangela Sarteschi 
LINHA DE PESQUISA: Literatura e Experiência Histórica nos Países de Língua Portuguesa 
Vagas: 2 (mestrado/doutorado)  
 
Simone Caputo Gomes 
LINHA DE PESQUISA: Literatura e Outras Formas do Saber 
Vagas: 2 (doutorado) 
 
Vima Lia de Rossi Martin 
LINHA DE PESQUISA: Literatura e Experiência Histórica nos Países de Língua Portuguesa 
Vagas: 1 (doutorado) 
 


