EDITAL DE INSCRIÇÃO

O Programa de Pós-graduação em Letras Clássicas abre inscrições, no período de 01 a 05 de agosto de 2016,
para o preenchimento de vagas de Mestrado e Doutorado, com ingresso no primeiro semestre de 2017.

Da inscrição:
O Programa de Letras Clássicas, por meio deste edital, devidamente homologado pela Comissão de PósGraduação (CPG), detalha a sistemática de seu processo seletivo.
É condição básica para inscrição no Curso de Pós-Graduação em Letras Clássicas a conclusão do curso de
graduação. O processo seletivo constará obrigatoriamente de prova de proficiência em língua estrangeira, prova de
proficiência em língua antiga (grego ou latim), análise de currículo, e avaliação do mérito por meio de projeto de
pesquisa. O portador do título de Mestre que deseja ingressar no Doutorado deverá submeter-se ao respectivo
processo seletivo, obedecidas as exigências regulamentares.
Estrangeiros poderão se inscrever com Passaporte. Em caso de aprovação, será necessário o RNE ou
Protocolo de RNE para que seja efetuada a matrícula.

A inscrição será à distância (web).
- Site: http://dlcv.fflch.usp.br/pos_graduacao_dlcv (principal)
Entre no link “Editais de Seleção” (http://www.dlcv.fflch.usp.br/node/752)
- Dúvidas:

Secretaria de Pós Graduação do DLCV, Av. Prof. Luciano Gualberto, 403, sala 04 (Prédio de Letras).
Horário de atendimento: das 14h00 às 16h30.

- Documentos exigidos: todos os
http://dlcv.fflch.usp.br/pos_graduacao_dlcv

formulários

e

o

link

do

boleto

estão

no

site

ATENÇÃO:

O candidato que não apresentar toda a documentação exigida terá a sua inscrição indeferida. A
submissão será apenas através do formulário web e os documentos deverão ser digitalizados em arquivos PDF
(máximo de 4.000 Kb).


Formulário de Inscrição devidamente preenchido;



Comprovantes da Graduação: cópia do diploma (frente e verso, no mesmo arquivo) ou certificado

de conclusão de Curso Superior onde conste a data da colação de grau. O candidato diplomado em curso
de curta duração ou em cursos livres não terá direito à inscrição. O candidato que não houver concluído
curso superior no ato da inscrição para este processo seletivo deverá submeter o Termo de Compromisso
assinado e digitalizado (disponível em http://www.pos.fflch.usp.br/node/317) e apresentar documento
comprobatório de colação de grau até o último dia reservado à matrícula de ingressantes na pósgraduação da FFLCH/USP, conforme Calendário Escolar, com previsão de divulgação no mês de dezembro
de 2015. O descumprimento a esse item acarretará o cancelamento automático da inscrição;

3.

Histórico Escolar (graduação), em que conste a data da colação de grau.

4.

Currículo LATTES (sem comprovantes); para estrangeiro, curriculum vitae;

5.

Registro Geral (RG); para estrangeiros: RNE ou passaporte. Não serão aceitos outros documentos

de identidade;
6.

CPF - Cadastro de Pessoa Física. É válido o RG que conste o número do CPF;

7.

Diploma do Mestrado em inscrições para Doutorado dos candidatos que obtiveram seus títulos

fora da USP. Caso ainda não possua o diploma, preencha o respectivo Termo de Compromisso de
Mestrado (http://www.pos.fflch.usp.br/node/317). O diploma será obrigatório, em caso de aprovação,
para que o candidato seja matriculado;

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 (a ser entregue no dia 22 de setembro, após a divulgação do resultado da

prova de conhecimento específico em grego ou latim, caso o candidato tenha sido aprovado);
9.

Pagamento da taxa de inscrição no processo seletivo: todos os formulários e o link do boleto para
pagamento da taxa de inscrição estão na página http://dlcv.fflch.usp.br/editais_dlcv

Da seleção:

A seleção dos candidatos compreende as seguintes provas: 1) prova eliminatória de língua estrangeira,
devendo-se optar por uma língua no mestrado, entre inglês, alemão, francês ou italiano, e por uma segunda
diferente, entre essas mesmas línguas, no caso do doutorado; 2) prova eliminatória de língua grega ou língua
latina; 3) análise do Projeto de Pesquisa (peso 2); 4) análise do Currículo (LATTES ou similar para estrangeiros)
(peso 1).

OBSERVAÇÃO: O Exame de proficiência em língua estrangeira será aplicado pelo Centro de Línguas.
Consulte o site http://clinguas.fflch.usp.br/ para verificar os editais das proficiências e seu respectivo
calendário.

Somente os candidatos aprovados nas provas de proficiência em língua estrangeira e em língua grega ou
latina terão seus Projetos de Pesquisa e Currículos avaliados. A avaliação do Projeto e do Currículo ficará a cargo
de uma Comissão de Seleção, composta por orientadores do Programa, que atribuirá notas de acordo com os
critérios expostos mais abaixo.
Mestrado: o candidato deverá inscrever-se no exame da língua estrangeira em inglês, francês, italiano ou alemão.

Doutorado: o candidato deverá inscrever-se no exame da língua estrangeira em inglês, francês, italiano ou
alemão. 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.

O aluno 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. Se não residir no Brasil à
época da realização das provas, poderá apresentar um dos certificados relacionados neste edital no momento de
sua inscrição.

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, ambos com validade permanente, 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), ambos com validade de
dois anos;



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 4 (equivalente ao B2 - intermediário na classificação europeia CILS);



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.

PRIMEIRA FASE DA SELEÇÃO:
1. Prova de proficiência em línguas estrangeiras:
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/.

2. Prova de conhecimento específico em língua grega ou latina: será realizada por uma comissão de docentes
designada pela CCP do Programa de Pós-graduação em Letras Clássicas. O exame em Língua Antiga: Latim ou
Grego ocorrerá no dia 09 setembro de 2016, das 14h30 às 17h30, no Prédio de Letras da FFLCH/USP. Observações:
a) a prova consiste na tradução de texto em grego ou latim, de poeta ou prosador da Antiguidade greco-latina, e
em comentários gramaticais, valendo 7 pontos a tradução e 3 pontos os comentários. O conteúdo das provas de
grego e latim ficará restrito aos autores indicados a seguir, de cujas obras serão extraídas passagens para tradução
e comentários gramaticais: 1) autores gregos: Platão e Eurípides; 2) autores latinos: Cícero e Ovídio. O candidato
poderá consultar dicionário bilíngue, do grego para língua moderna ou do latim para língua moderna, mas não
poderá consultar livros de gramática grega ou latina, nem outros textos; b) a prova visa a avaliar a capacidade do
candidato de ler um texto em grego ou em latim; c) o candidato optará entre o exame de proficiência em grego ou
o exame de proficiência em latim, de acordo com o seu projeto de pesquisa; d) a validade desta prova restringe-se
ao semestre em que é realizada e ao semestre seguinte; e) será considerado aprovado o aluno que obtiver nota
igual ou superior a 5,0 (cinco), para o mestrado, e 6,0 (seis), para o doutorado; f) o resultado de ambas as provas
será

divulgado

em

19

de

setembro

de

2016,

pelo

site

do

Departamento

http://www.dlcv.fflch.usp.br/pos_graduacao_dlcv.

SEGUNDA FASE DA SELEÇÃO:

1. Avaliação de projeto de pesquisa:
O Projeto de Pesquisa, com até 20 páginas, deverá constar das seguintes partes: título, objetivo, justificativa,
metodologia, cronograma e bibliografia (seguir exatamente o modelo da FAPESP). Na análise do projeto de
pesquisa (peso 2), será considerada a) sua inserção nas linhas de pesquisa desenvolvidas no Programa de PósGraduação em Letras Clássicas (consultar a página do Programa: http://www.ppglc.fflch.usp.br), b) a coerência da
proposta, c) a pertinência e atualidade da bibliografia, d) a viabilidade do cronograma apresentado.
A avaliação do Currículo LATTES ou similar para estrangeiro (peso 1), cuja entrega deve ser feita
obrigatoriamente na inscrição, considerará a conclusão de graduação nesta ou em outra área, a conclusão de
estágio de Iniciação Científica, com maior peso para os realizados com bolsa de pesquisa, trabalhos apresentados
em eventos acadêmicos, publicação em periódicos de natureza acadêmica ou em anais de eventos, outras
publicações, participação em cursos ou em eventos acadêmicos, experiência profissional relacionada à área.

Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota média igual ou superior a 5,0 (cinco), para o
mestrado, e 6,0 (seis), para o doutorado, na análise de Projeto e Currículo, de acordo com os pesos indicados
acima.

2. Arguição sobre o projeto com a Comissão de Seleção:
As arguições serão realizadas em 27 de setembro de 2016, em sala a ser determinada. Os candidatos serão
arguidos sobre aspectos específicos de seu Projeto de Pesquisa e/ou de seu Currículo LATTES ou similar para
estrangeiro.
O resultado do processo seletivo será divulgado a partir de 28 de setembro de 2016, pelo site do
Departamento (http://www.dlcv.fflch.usp.br/pos_graduacao_dlcv).
Sobre interposição de recurso
O candidato reprovado na prova de proficiência em grego ou latim, ou na avaliação de projeto e currículo,
poderá interpor recurso até o prazo de 05 (cinco) dias corridos após a divulgação dos resultados sobre os quais
incidir o questionamento. Para isso, deverá ser observado o seguinte procedimento: a interposição de recurso
deverá ser encaminhada junto à secretaria de pós-graduação do Departamento, pelo candidato, por escrito, em
documento dirigido à Comissão de Coordenação do Programa.

Das vagas:
O número de vagas indicado é referente aos cursos de mestrado e doutorado, salvo restrição entre
parênteses. Junto aos nomes dos docentes é informado o tema geral de pesquisa em que cada um se dispõe a
orientar. Para informação detalhada sobre projetos de pesquisa dos docentes abaixo, o candidato poderá consultar
o respectivo Currículo Lattes (lattes.cnpq.br/) ou ainda a página eletrônica do PPG em Letras Clássicas
(www.ppglc.fflch.usp.br).

ALEXANDRE PINHEIRO HASEGAWA – poesia augustana e helenística
Vagas: 03
Prova em língua estrangeira: alemão, francês, inglês ou italiano
Prova de conhecimento específico: Grego, Latim

ANDRÉ MALTA CAMPOS – poesia grega
Vagas: 01
Prova em língua estrangeira: alemão, francês, inglês ou italiano
Prova de conhecimento específico: Grego

BRENO BATTISTIN SEBASTIANI – narrativa grega; historiografia grega; estudos de recepção
Vagas: 03
Prova em língua estrangeira: alemão, francês, inglês ou italiano
Prova de Conhecimento Específico: Grego

ELAINE CRISTINE SARTORELLI – língua e literatura latina
Vagas: 03
Prova em língua estrangeira: alemão, francês, inglês ou italiano
Prova de conhecimento específico: Latim

JOSE EDUARDO DOS SANTOS LOHNER – poesia dramática latina, prosa filosófica latina
Vagas: 02
Prova em língua estrangeira: alemão, francês, inglês ou italiano
Prova de conhecimento específico: Latim

JOSÉ MARCOS MARIANI DE MACEDO – língua e literatura grega
Vagas: 04
Prova em língua estrangeira: alemão, francês, inglês ou italiano
Prova de conhecimento específico: Grego ou Latim

ROBSON TADEU CESILA – literatura e língua latina
Vagas: 02 (mestrado)
Prova em língua estrangeira: alemão, francês, inglês ou italiano
Prova de conhecimento específico: Latim

