
SELEÇÃO DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Projeto Criação Literária em Faculdades de Letras  - Bases Teóricas – Etapa 1

Número 49424 Período  Set/2021 a Ago/2022

Coordenador Alexandre Graça Faria

Bolsa BIC

O objetivo geral deste projeto é desenvolver reflexões e artigos acadêmicos sobre a elaboração 
de  trabalhos  de  criação  literária  em  espaço  acadêmico,  considerando  os  dois  itens  a  seguir:

1.  Desdobradura  subjetiva  -  O  crítico  hermeneuta  transforma-se  num  crítico  erótico.  A 
produção de significados desdobra-se em produção de corpos nos corpos da língua e dos suportes. 
Rigor sem a rigidez das fórmulas e responsabilidade sem amarras dos comprometimentos seriam a 
condição sine qua non para o trabalho da criação literária em regime acadêmico.

2. Sociabilidade do produto - A pesquisa estética resulta em trabalhos cuja maleabilidade 
rompe os círculos esotéricos da produção científica ou acadêmica. Para além da leitura por pares, 
leitores ímpares da sociedade podem ter a retribuição social do investimento público. A narrativa, o 
poema, o ensaio na heterogênese preceptora do diálogo.

Nº DE VAGAS: 1 (uma). 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO: 
• ter sido aprovado nas disciplinas Estudos Literários I e II e Teoria da Literatura;
• cumprir os requisitos do Capítulo V, artigos 12 a 15 da resolução n°. 20/2017 - CSPP 

https://www2.ufjf.br/propp//files/2016/07/RESOLU%c3%87%c3%83O-DE-IC-2017.pdf . 

A SELEÇÃO CONSTARÁ DE: 
• carta de intenção (proposta no próprio formulário de inscrição); 
• análise do histórico escolar;
• entrevista.

DATAS E LINK PARA INSCRIÇÕES: 
• 23 a 25 de agosto de 2021 até 23h59; 
• https://forms.gle/hoDWrLdVoi4Msnwh7  

(obrigatório fazer login no com e-mail institucional da UFJF) 

DATA DA ENTREVISTA:
• 27 de agosto de 2021, das 8h00 às 12h00

(o link para entrevista pelo meet será enviado em 26 de agosto para o e-mail do candidato)

Juiz de Fora, 21 de agosto de 2021. 
Prof. Alexandre Graça Faria – Coordenador do projeto 
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