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SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS

EDITAL 001 - PROJETO LETRAS EM TRÂNSITO

O  Colegiado  do  Programa  de  Pós-graduação  em  Letras  da  Universidade  Federal  do
Paraná, no uso de suas atribuições, declara aberto o processo interno de seleção de propostas para
o Projeto Letras em Trânsito.

I – CARACTERIZAÇÃO 

O programa Letras  em Trânsito  pretende incentivar  e  apoiar  propostas  de cooperação
regional do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Paraná com outros
Programas da área no Estado do Paraná e na Região Sul. Propostas que envolvam Programas de
instituições  do  estado  do  Paraná  serão  consideradas  prioritárias,  sendo  admitidas  também
propostas que envolvam Programas nota 3, 4 ou 5 de universidades da Região Sul.

II – MODALIDADES

O projeto prevê dois tipos de atividades: as Mesas itinerantes e os Cursos tandem.

 Mesas itinerantes:  Mesas  redondas compostas por três  docentes vinculados a  três
Programa  de  Pós-graduação  de  três  instituições  diferentes.  Cada  mesa  terá  três
edições,  devendo ocorrer  uma vez  em cada  uma das  cidades  sede  dos  Programas
envolvidos.  Serão  consideradas  prioritariamente  as  propostas  que  envolvam  três
Programas do estado do Paraná, sendo admitidas também propostas que envolvam,
além do  docente  de  nosso  Programa,  um segundo  docente  de  outro  Programa  do
estado do Paraná e um terceiro docente de um Programa nota 3, 4 ou 5 da Região Sul. 

 Cursos tandem: Minicursos combinados, ministrados por docentes de dois Programas
diferentes,  um  na  instituição  de  origem  do  outro.  Serão  consideradas  apenas  as
propostas que envolvam, além do docente de nosso Programa, um docente de outro
Programa do estado do Paraná.

III – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Para a viabilização das propostas, o PPG-Letras decidiu alocar um percentual de até 35%
da rubrica  orçamentária  de  apoio a  eventos.  O PPG-Letras  assumirá  os  custos  das  atividades
realizadas em Curitiba, nos seguintes termos: passagem e uma diária para dois convidados, no caso
das mesas itinerantes; passagem e de uma a três diárias para um convidado, no caso dos cursos
tandem.

Para a aprovação da proposta, é preciso que os Programas parceiros ofereçam o mesmo
tipo de apoio em contrapartida, responsabilizando-se pelo custeio (passagens e diárias) das etapas
das atividades realizadas em suas instituições. Ou seja, cada programa envolvido se responsabiliza
por viabilizar financeiramente apenas as etapas que ocorram na sua instituição.

Como o Programa Letras em Trânsito terá dotação orçamentária específica, a apresentação
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de propostas para atividades contempladas neste edital não implicará inelegibilidade dos docentes
para outras solicitações de apoio a eventos.

IV – PRAZOS

Este edital acolherá propostas a serem realizadas entre setembro de 2019 e junho de 2020,
com a previsão de início das atividades ainda no ano de 2019. 

As propostas que se enquadrem no perfil descrito neste edital serão acolhidas em fluxo
contínuo,  analisadas  pela  Coordenação  do  Programa  e, caso  preencham  todos  os  requisitos
descritos, serão atendidas enquanto houver recursos disponíveis.

V – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO DA PROPOSTA

Mesas itinerantes: 
 título da mesa;
 nomes/instituições dos participantes;
 carta das instituições parceiras, afirmando o compromisso de apoio financeiro aos

convidados (passagem e diária) das mesas a serem realizadas em suas instituições;
 currículo lattes dos participantes;
 formulários de solicitação de passagem e diária;
 títulos das comunicações individuais e justificativa da proposta;
 previsão das datas de realização em cada uma das instituições;

Cursos tandem: 
 título do projeto geral de minicurso;
 nomes/instituições dos participantes;
 carta da instituição parceira,  afirmando o compromisso de apoio financeiro ao

convidado (passagem e diárias) na etapa a ser realizada em sua instituição;
 currículo lattes dos participantes;
 formulário de solicitação de passagem e diária;
 títulos dos cursos ministrados por cada um dos participantes e justificativa da 

proposta;
 previsão de carga horária dos cursos
 previsão das datas de realização em cada uma das instituições;

As propostas deverão ser entregues apenas em via digital, diretamente enviadas ao e-mail
do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Letras  da  UFPR  (ppglet@gmail.com),  e  podem  ser
apresentadas por qualquer um dos docentes vinculados ao Programa.

VI –RESULTADO 

As propostas aprovadas serão divulgadas na página do Programa, na área dedicada ao
Projeto Letras em Trânsito.

Curitiba, 09 de setembro de 2019.

Prof. Dr. Mauricio Mendonça Cardozo
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Letras


