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ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES  

SERVIÇO DE PÓS-GRADUAÇÃO – EACH /USP  

EDITAL EACH/CPG  88/2017 

PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA DE PÓS-DOUTORADO – PNPD/CAPES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS CULTURAIS – EACH/USP 

 

1) O Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais da Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

(EACH) da USP informa que estarão abertas, no período indicado no calendário apresentado ao final 

deste Edital, inscrições para candidaturas a 1 (uma) bolsa de estudos, em nível de Pós-Doutorado, 

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

 

2) A bolsa, no valor de R$ 4.100,00 mensais, será concedida pelo prazo de 12 (doze) com possibilidade de 

solicitação de renovação anual condicionada à disponibilidade da bolsa pelo programa e de acordo com a 

Portaria nº 086, de 03 de julho de 2013 da CAPES. 

 

3) As inscrições serão efetuadas por e-mail, em formato digital (serão aceitos apenas arquivos com a 

extensão .pdf e devidamente identificados), para o endereço estudosculturais.usp@gmail.com, com o 

seguinte assunto: Inscrição para a Seleção de Bolsa de Pós-Doutorado – PNPD/CAPES. 

 

4) O presente Edital refere-se às seguintes Áreas de Atuação, correspondentes às Linhas de Pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais da EACH/USP: 

 

a) Crítica da Cultura 

b) Cultura e Ciência 

c) Cultura, Política e Identidades 

d) Cultura, Saúde e Educação 

 

5) Para concorrer a este Edital, são requisitos da/o candidata/o: 

 

a) Possuir título 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 deverá 

ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação;  

b) Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeira/o, currículo com 

histórico de trabalhos científicos;  

c) Encaixar-se em uma das seguintes modalidades: 

i) MODALIDADE A - Ser brasileira/o ou estrangeira/o residente no Brasil portador de visto 

temporário, sem vínculo empregatício enquanto for bolsista.  

(1) Nesta modalidade, docentes substitutas/os da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 

Universidade de São Paulo poderão ter aprovação, sem prejuízo de suas atividades de 

docência, após análise e autorização do Programa de Pós-Graduação. 

ii) MODALIDADE B - Ser estrangeira/o, residente no exterior, sem vínculo empregatício enquanto 

for bolsista.  

(1) Nesta modalidade é exigida comprovação de endereço residencial no exterior no momento da 

submissão da candidatura. 

iii) MODALIDADE C - Ser brasileira/o ou estrangeira/o residente no Brasil e empregada/o no setor 

público como docente ou pesquisador/a em IES ou instituições de pesquisa.  

(1)  As/os candidatas/os aprovada/os nesta modalidade deverão apresentar, no ato da implantação 

da bolsa, comprovação de afastamento da instituição de origem, por período compatível com 

o prazo de vigência da bolsa. 
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(2) Nesta modalidade não é permitido realizar o estágio pós-doutoral na mesma instituição com a 

qual se possui vínculo empregatício 

 

6) O supervisor deve ser orientador pleno no programa. 

 

7) São documentos necessários para efetuar a inscrição: 

 

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido. O modelo de formulário encontra-se disponível no 

sítio da EACH e pode ser acessado através do link: http://www5.each.usp.br/mestrado-academico-

em-estudos-culturais/ 

b) Carta de intenções, contendo: 

i) Justificativa para a realização do pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Culturais da USP;  

ii) Plano de trabalho junto a docente ou grupo de docentes do Programa de Pós-Graduação em 

Estudos Culturais, explicitando possíveis resultados futuros, como artigos conjuntos, organização 

de obras coletivas, seminários de pesquisa. 

iii) Proposta de disciplina a ser ministrada com docente do Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Culturais;  

iv) Contribuições do estágio de pós-doutorado para o Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Culturais. 

c) Curriculum Vitae 

i) Para pesquisadoras/es brasileira/os, no formato Lattes  

ii) Para pesquisadoras/es estrangeira/os formato indicado no Anexo III da Portaria nº. 086, de 03 de 

julho de 2013 da CAPES, disponível no site (http://www5.each.usp.br/mestrado-academico-em-

estudos-culturais/); 

d) Cópia do RG para pesquisadoras/es brasileiras/os e do RNE (ou documento equivalente expedido 

pela Polícia Federal), para pesquisadoras/es estrangeiras/os; 

e) Cópia do CPF para pesquisadoras/es brasileiras/os e pesquisadoras/es estrangeiras/os (ou documento 

equivalente expedido pela Polícia Federal, no caso destes últimos); 

f) Diploma de Doutorado ou declaração de conclusão do curso, acompanhado da ata de defesa de tese, 

emitidos por instituição avaliada pela CAPES, com cursos reconhecidos pelo CNE/MEC.  

i) No caso de diploma obtido em instituição estrangeira, além dos diploma e ata, exige-se cópia da 

tese e do histórico escolar;  

g) Candidata/o estrangeira/o residente no exterior deve anexar comprovante de residência;  

h) Candidata/o docente ou pesquisador/a no país com vínculo empregatício em IES ou instituição 

pública de pesquisa deve anexar termo de compromisso de sua instituição em conceder seu 

afastamento, se for contemplada/o com a bolsa, por pelo menos 12 meses; 

i) Declaração sobre o tipo de bolsa pretendida: modalidade A, B ou C. 

j) IMPORTANTE: A/o candidata/o deve solicitar confirmação do recebimento da mensagem de envio 

de sua documentação, com vistas à inscrição na Seleção.  

 

8) A avaliação das/os candidatas/os com inscrição deferida será realizada por Comissão de Avaliação a ser 

definida pela Comissão de Coordenação do Programa de Estudos Culturais. 

 

9) Primeira Etapa (eliminatória):  

a) Análise do Currículo Lattes da/o candidata/o, se brasileira/o; 

b) Análise do Formulário correspondente ao Anexo III do Regulamento do Programa Nacional de Pós-

Doutorado, se estrangeira/o; 

c) Análise da carta de intenções adequada a uma das Linhas de Pesquisa especificadas neste Edital, 

incluindo avaliação da proposta de disciplina e de trabalho conjunto com os docentes da EACH. 
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10) Segunda Etapa (classificatória): 

a) Entrevista presencial. A entrevista versará sobre histórico da/o candidata/o,  sua carta de intenções  e 

sua proposta de contribuição para o Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais. 

Excepcionalmente, a entrevista poderá ser realizada via videoconferência, sendo o pedido sujeito a 

aprovação pela Comissão Julgadora. As entrevistas por videoconferências só serão aprovadas nos 

seguintes casos: candidata/o residente a mais de 250 km de São Paulo, ou em casos de comprovadas 

dificuldades de locomoção. 

 

11)  A Comissão divulgará o resultado final da seleção indicado na data indicada no calendário abaixo, na 

página do Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais no endereço 

http://www5.each.usp.br/mestrado-academico-em-estudos-culturais 

 

12) As/os candidatas/os à bolsa deverão acessar, no sítio da CAPES, a Portaria nº 086, de 03 de julho de 

2013 (disponível no endereço http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes) para obter 

informações sobre:  

 

a) Objetivos do Programa Nacional de Pós-Doutorado - PNPD/CAPES. 

b) Requisitos e atribuições das instituições e dos programas de pós-graduação; 

c) Requisitos e atribuições dos Candidata/os e bolsistas; 

d) Atribuições da CAPES; 

e) Normas gerais e operacionais da concessão de bolsas, dentre outros.  

 

13)  Casos omissos neste Edital serão submetidos à avaliação da Comissão Coordenadora do Programa de 

Pós-Graduação. 

 

14)  CALENDÁRIO 

a) Inscrições: 15 de dezembro de 2017 a 05 de janeiro de 2018.  

b) Resultado da primeira etapa: 12  de janeiro de 2018.  

c) Segunda etapa: 15 a 16 de janeiro de 2018.  

d) Resultado final: 19  de janeiro de 2018. 

e) Implementação: 01 de fevereiro de 2018.  


