
 
 

ADITAMENTO Nº 01 AO EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO CURSO DE MESTRADO E 
DOUTORADO EM LETRAS ESTRANGEIRAS E TRADUÇÃO, DEPARTAMENTO DE LETRAS MODERNAS DA FACULDADE 
DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – 2º SEMESTRE DE 2020  

 
 
Devido à pandemia causada pelo Covid-19, a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras Estrangeiras e Tradução informa as seguintes 
alterações no texto do Edital de Seleção de alunos, no que se refere a datas e modalidade de realização das quatro etapas que constituem o processo 
seletivo, publicado no DOU nº 130(37), de 21/02/2020, Seção I, pag.64  
 
 

Os canditatos aprovados só serão matriculados no 1º semestre de 2021. 
 
 

ONDE SE LÊ: 
 

Calendário de seleção para ingresso no 2º Semestre de 2020 

  

➢     Período de Inscrição: 09 a 16 de março de 2020. Entrega dos documentos para a Inscrição. 

 
➢  Prova de Proficiência. Os exames serão aplicados pelo Centro de Línguas da FFLCH.  Informações no 

site http://clinguas.fflch.usp.br/node/1272. 
 

Indicar na ficha de inscrição a opção escolhida da Proficiência, conforme informação abaixo: 

Mestrado/ Doutorado: Alemão, Árabe, Armênio, Chinês, Coreano, Espanhol, Francês, Hebraico, Japonês, Inglês, Italiano, 

Russo (para o doutorado deverá escolher uma língua diferente realizada no mestrado). 

O candidato que já tiver realizado a prova de proficiência do Programa de Pós-Graduação no Programa ou pelo Centro de Línguas 

da FFLCH/USP, nos últimos dois anos, com aprovação, deverá informar o fato na ficha de inscrição, para que o aproveitamento 

da mesma seja considerado. 
 

Para os demais idiomas, árabe, armênio, chinês, coreano, hebraico,  serão oferecidos exames de proficiência realizados 

por comissão especialista, informações no link datas proficiências específicas 2º semestre de 2020.pdf 

http://clinguas.fflch.usp.br/node/1272
file:///C:/Users/Eliane/AppData/Roaming/Microsoft/Word/datas%20proficiências%20específicas%202º%20semestre%20de%202020.pdf


 

➢  Prova de Competências nas Áreas de Concentração:  
Área 2: Estudos literários e culturais: 13/05/2020 às 14:00, (quarta-feira), Sala 168 do Prédio de Letras 
Área 1: Estudos linguísticos:  14/05/2020 às 14:00, (quinta-feira), Sala 168 do Prédio de Letras. 

Área 3: Estudos da tradução: 15/05/2020 às 14:00, (sexta-feira), Sala 168 do Prédio de Letras  

 

➢  Entrega dos Projetos para Áreas abaixo: 27/05/2020 (quarta-feira). Enviar o projeto em formato PDF através do link 

http://dlm.fflch.usp.br/form/entrega-de-projetos-ppg-letra 
- Área 1: Estudos linguísticos;  

- Área 2: Estudos literários e culturais;  

- Área 3: Estudos da tradução. 
 

O projeto será recebido até 23h59min, e deverá vir somente com o número do ID, que será informado pelo DLM a todos os participantes do processo Seletivo. O candidato 

que entregar o projeto com seu nome ou com orientador pretendido será desclassificado. 

 

➢ Análise de currículo e arguição oral do projeto: Análise e avaliação oral do projeto: O dia e os horários da análise 

e avaliação oral do projeto serão divulgadas oportunamente por e-mail, após os resultados da prova 

de competências. 

➢    Promulgação da definição dos orientadores: Após definição o resultado será divulgado por e-mail. 

 
 

LEIA-SE: 

Calendário de seleção para ingresso no 2º Semestre de 2020 

 

➢  Prova de Proficiência. Os exames serão aplicados pelo Centro de Línguas da FFLCH. Em virtude da pademia, as provas 

serão oferecidas, excepcionalmente, e até segunda ordem na modalidade a distância. As provas serão realizadas nas 
datas: 
- 29/07/2020: Francês 
- 30/07/2020: Espanhol 
- 03/08/2020: Inglês 

 

http://dlm.fflch.usp.br/form/entrega-de-projetos-ppg-letra


Mais informações sobre as provas de proficiência a distância no link http://clinguas.fflch.usp.br/normas-dos-exames-de-
proficiencia-digital . 
 

Indicar na ficha de inscrição a opção escolhida da Proficiência, conforme informação abaixo: 

Mestrado/ Doutorado: Alemão, Árabe, Armênio, Chinês, Coreano, Espanhol, Francês, Hebraico, Japonês, Inglês, Italiano, 

Russo (para o doutorado deverá escolher uma língua diferente realizada no mestrado).  

O candidato que já tiver realizado a prova de proficiência do Programa de Pós-Graduação no Programa ou pelo Centro de Línguas 

da FFLCH/USP, nos últimos dois anos, com aprovação, deverá informar o fato na ficha de inscrição, para que o aproveitamento 

da mesma seja considerado. 
 

Para os demais idiomas, árabe, armênio, chinês, coreano, hebraico,  serão oferecidos exames de proficiência realizados 

a distância por comissão especialista em 14/08/2020. 

 

➢  Prova de Competências nas Áreas de Concentração: A bibliografia a ser estudada para realização da prova escrita se 

encontra no link http://letra.fflch.usp.br/bibliografia  
A prova será realizada online por meio de link que será enviado aos candidatos aprovados na prova de proficiência. O candidato deverá 
assegurar a conexão internet para a realização da prova. 

 

− Área 1: Estudos linguísticos:  18/09/2020 às 14:00, (sexta-feira) 

− Área 2: Estudos literários e culturais: 18/09/2020 às 14:00, (sexta-feira) 

− Área 3: Estudos da tradução: 18/09/2020 às 14:00, (sexta-feira)  

 

➢  Entrega dos Projetos para Áreas abaixo: 20/10/2020 (terça-feira). Enviar o projeto em formato PDF através do link 

http://dlm.fflch.usp.br/form/entrega-de-projetos-ppg-letra 
- Área 1: Estudos linguísticos;  

- Área 2: Estudos literários e culturais;  

- Área 3: Estudos da tradução. 
 

O projeto será recebido até 23h59min, e deverá vir somente com o número do ID, que será informado pelo DLM a todos os 

participantes do processo Seletivo. O candidato que entregar o projeto com seu nome ou com orientador pretendido será 

desclassificado. 

http://clinguas.fflch.usp.br/normas-dos-exames-de-proficiencia-digital
http://clinguas.fflch.usp.br/normas-dos-exames-de-proficiencia-digital
http://letra.fflch.usp.br/bibliografia
http://dlm.fflch.usp.br/form/entrega-de-projetos-ppg-letra


➢ Análise de currículo e arguição oral do projeto a distância: Análise e avaliação oral do projeto: O dia e os horários 

da análise e avaliação oral do projeto serão divulgadas oportunamente por e-mail, após os resultados da prova 

de competências. A prova será realizada online por meio de link Google Meet que será enviado aos candidatos 

aprovados na prova de competências. O candidato deverá assegurar a conexão internet para realização da arguição. 

 

➢    Promulgação da definição dos orientadores: Após definição o resultado será divulgado por e-mail. 
 
 

 
 

 

 

 


