
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 
SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA UMA VAGA DE PÓS-DOUTORADO NO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA  
 
 
O Departamento de Linguística (DL) do Instituto de Estudos da Linguagem da 

Universidade Estadual de Campinas torna pública a abertura de inscrições para a 

seleção de um bolsista em nível de Pós-Doutoramento, para implementação de bolsa 

aprovada pela Deliberação PRP/FAEPEX nº 002/2021, e em conformidade com o 

disposto pela Deliberação CONSU-A-003/2018, que trata do Programa de 

Pesquisador de Pós-Doutorado (PPPD) da Unicamp. 

 

A bolsa terá duração de 12 meses, com o valor mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

totalizando R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), com início previsto para Agosto 

de 2021 e término em Julho de 2022.  

 

A bolsa PRP/FAEPEX prevista neste edital é improrrogável, porém o bolsista 

selecionado poderá prorrogar seu período de Pós-Doutoramento caso obtenha bolsa 

de outra instituição de fomento à pesquisa para um período subsequente.  

 

Terá sua bolsa encerrada de forma definitiva o candidato selecionado que assumir, 

durante a vigência da bolsa, qualquer compromisso de pesquisa fora do PPGL ou que 

vier a assumir compromisso de trabalho, inclusive parcial, mesmo que na UNICAMP. 

 

A seleção final do bolsista caberá a uma Comissão Interna do Departamento de 

Linguística/IEL, designada pela Chefe do Departamento, a partir de uma seleção 

inicial, segundo critérios acadêmicos de mérito científico e das necessidades do 

Departamento em seus compromissos com os cursos de Graduação e Pós-Graduação 

do IEL. 

 

A inscrição deverá ser feita no período de 12 a 31 de julho de 2021 através do envio 

de proposta de candidatura por e-mail à Secretaria dos Departamentos do IEL 

(deptos@iel.unicamp.br) indicando como assunto da mensagem “Bolsa 

PRP/FAEPEX – Inscrição” e anexando os seguintes documentos em arquivos PDF: 

 

1) Currículo Lattes ou, para estrangeiros, currículo preenchido em conformidade com 

as orientações da referida Portaria no disposto no Art. 5;  

 

2) Documento que comprove título de Doutor em Linguística obtido no Brasil em 

área compatível com as linhas de pesquisa do PPGL, obtido em curso avaliado pela 

Capes e reconhecido pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição 

estrangeira, este será avaliado pelo Departamento. Para análise, a Comissão designada 

para avaliar as inscrições aceitará cópia da ata de defesa de doutorado. Para a 

implantação da bolsa, no entanto, deverá ser apresentado documento que comprova a 

homologação do título;  

 

3) Cópia da carteira de identidade e CPF;  



 

4) Projeto de pesquisa em uma das linhas de pesquisa relacionadas à área de Línguas 

Indígenas; 

 

5) Plano de atividades para os 12 meses da bolsa.  

 

Cada candidato deve, ainda, necessariamente:  

 

a) Submeter projeto de pesquisa supervisionado por um dos docentes do 

Departamento à FAPESP no período dos seis primeiros meses de sua bolsa na 

UNICAMP.  

 

b) Demonstrar interesse em formar parcerias com docentes do programa e/ou em 

atuar em grupos de pesquisa vinculados ao IEL, participando de todas as atividades 

desses grupos;  

 

c) Participar de atividades de docência em nível de Graduação no 2° semestre/21, 

ministrando UMA dentre as disciplinas:   

HL236A/C- Linguagem: Dimensões Históricas e Sociais. Modulo II: Mód 2: 

Diversidade linguística e situações de contato linguístico nas sociedades 

indígenas do Brasil, bilinguismo e multilinguismo (nesse caso, a área participa 

na licenciatura em Letras);  

HL481A-Línguas indígenas I. 

 

d) Participar de atividades de docência em nível de pós-graduação no 1° semestre/22, 

ministrando UMA dentre as seguintes disciplinas da pós-graduação: 

 

LL170 - Métodos de Campo em Linguística Antropológica. 
Ementa: Métodos de documentação e análise apropriados ao estudo de 
línguas indígenas. 
LL171 - Documentação e Descrição de Línguas Indígenas. 
Ementa: Problemas teóricos e práticos na documentação, análise e 
descrição de línguas indígenas brasileiras. 
LL175 - Línguas Indígenas do Brasil. Ementa: O conhecimento das 
Línguas indígenas brasileiras: evolução histórica; classificação; fontes de 
conhecimento e pesquisas em curso.  
LL426 - Tópicos de Tipologia Linguística. Ementa: Comparações de 
línguas naturais, considerando aspectos fonológicos, morfológicos e 
sintáticos. 
LL435 - Tópicos de Linguística Antropológica. Ementa: Estudo das 
relações entre língua e cultura. Os usos da linguagem em diferentes 
padrões culturais. Etnolinguística; 

 

e) Envolver-se com as atividades do Programa, inclusive aquelas que se estendem ao 

nível da graduação, tais como bancas de defesa de Trabalhos de Conclusão de Curso, 

encontros do SETA e SEPEG, como debatedor/a etc. 

 

 f) Comprometer-se a submeter ao menos uma publicação durante a vigência da bolsa;  

 



g) Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovada a sua 

candidatura no âmbito do Departamento de Linguística do IEL.   

 

A homologação das inscrições será divulgada no site do Instituto de Estudos da 

Linguagem (IEL) no dia 03 de agosto de 2021. Recurso com respeito à inscrição 

recusada pode ser interposto até 12 horas do dia 04 de agosto de 2021, e será julgado 

no mesmo dia. 
 
O resultado final será divulgado a partir do dia 06 de agosto de 2021. 

 

No caso de desistência ou renúncia da vaga pelo candidato aprovado em 1o lugar, será 

convocado o 2o colocado, e assim, sucessivamente, enquanto haja candidatos 

aprovados a convocar, até que a vaga seja preenchida. 

 

 

 

Campinas, 12 de julho de 2021. 

  
 
 


