
INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS 
 
Prezada Candidata, Prezado Candidato, 

 
Mesmo diante das inúmeras dificuldades ocasionadas pela pandemia do COVID-19, 
infelizmente ainda em curso, o PPG em Estudos Comparados de Literaturas de Língua 
Portuguesa optou por manter a tradição e realizar seu processo seletivo anual, 
garantindo à comunidade acadêmica acesso às vagas disponíveis no programa em nível 
de mestrado e doutorado. Dada a peculiaridade do momento pelo qual passamos, a 
realização de uma prova em modalidade remota exige a adoção de medidas que 
garantam a lisura, a transparência, a equidade de oportunidades em todo o processo. 

 
Nesse sentido, solicitamos extrema atenção à leitura das instruções abaixo, necessárias, 
inclusive, à permanência de todos os candidatos no processo seletivo: 

 
1) O documento contendo os enunciados das questões será disponibilizado, via 
mensagem de e-mail, às 14h do dia 19 de outubro de 2022 (quarta-feira). As 
respostas    às questões, na formatação exigida no documento contendo os enunciados, 
deverão ser enviadas até às 14h do dia 20 de outubro de 2022 (quinta-feira) para o 
email abaixo informado, atendendo estritamente ao seguinte modelo: 

 

E-mail para envio: posdlcv@usp.br 
Assunto: PROCESSO SELETIVO ESTUDOS COMPARADOS 2022 
Conteúdo da mensagem: “Segue anexada prova para correção. Att, 
(Nome do/da candidato/a)” 
Anexo: arquivo com as respostas em formato pdf, nomeado com o nome 
do/da candidata e nível (Mestrado ou Doutorado). [Ex: “Blimunda_M” 
ou “Baltazar_D”.] 

 
IMPORTANTE: 

 Não serão aceitos arquivos em word, jpg etc. Apenas em pdf. 
O descumprimento dessa orientação implicará na 
desclassificação do candidato; 
 O arquivo com as respostas não deve conter nenhuma 
identificação do candidato, mas, APENAS, a 
referência/indicação às/das questões que foram respondidas; 
- Emails que não atendam ao solicitado acima serão 
descartados. 

 
2) Atenção ao horário de envio da mensagem de email contendo a resposta às 
questões. Considerando que e-mails trazem informações acerca da hora de 
envio e de recebimento da mensagem, respostas recebidas depois do horário 
determinado serão descartadas, implicando na desclassificação do candidato; 

 
3) Não serão consideradas provas recebidas de outros endereços de e- 
mails que não aqueles informados no ato da inscrição; 



4) O PPG em Estudos Comparados, a Secretaria de Pós-Graduação, a FFLCH e a 
Universidade de São Paulo não poderão ser responsabilizados por eventuais 
problemas de conexão dos candidatos; 

 
5) Todas as provas serão submetidas à plataforma Turnitin 
(http://www.prpg.usp.br/pt-br/noticias/3612-plataforma-turnitin), destinada à 
verificação de plágio; 

 
6) Para garantir o anonimato no processo de correção, as provas serão 
recebidas pela secretaria e renomeadas com o número de inscrição do/da 
candidata antes de serem encaminhadas para a Comissão de Seleção. Assim, 
cada candidato/a será identificado/a por um código e somente a Secretaria de 
Pós-graduação do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas terá acesso à 
relação código-nome do/a candidato/a. No processo de correção, igualmente, a 
banca de examinadores terá acesso apenas às provas com seus respectivos 
códigos; 

 
7) Dúvidas podem ser dirimidas mediante envio de email para posdlcv@usp.br . 

 

Saudações, 
 

Prof.ª Vima Lia de Rossi Martin 
p/ Comissão de Seleção 2022 
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