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Anuncia-se a abertura de duas bolsas de iniciação científica no âmbito do projeto temático 

Pensando Goa – uma peculiar biblioteca de língua portuguesa, coordenado por Hélder Garmes 

(USP).  

O presente projeto visa (re)escrever a história da literatura de língua portuguesa de Goa (entre os 

séculos XVI-XXI), antiga colônia do império português na Índia. 

As bolsas são dirigidas a alunos de graduação em Letras da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas na Universidade de São Paulo. 

A pesquisa será desenvolvida com base nos temas listados em seguida, sendo que o aluno deverá, 

na carta de interesse, apontar o tema que pretenda pesquisar, embora a sua distribuição pelos alunos 

selecionados seja prerrogativa do pesquisador principal: 

1. O gênero conto em inglês na tradição literária de Goa  

2. Intelectuais e artistas goeses no Brasil  

O resultado do trabalho será uma monografia sobre o tema proposto, elaborada a partir da pesquisa 

com base em identificação e leitura das obras. Além disso, os alunos deverão ajudar na alimentação 

da website e do programa do projeto temático. Os estudantes deverão ter conhecimento de 

informática.  

Duração: 1 ano  

Interessados deverão enviar, até o dia 10 de abril, histórico escolar e email especificando em qual 

tema pretende trabalhar. O candidato deve ter conhecimento de informática para auxiliar na 

alimentação do site e de programa especificamente criados para o projeto. Enviar os dados para o 

endereço: helder@usp.br, aos cuidados de Hélder Garmes. 

Processo seletivo: 1) etapa: análise do histórico escolar; 2) argüição acerca do histórico escolar 

Resultado: O resultado do processo seletivo será divulgado no dia por meio eletrônico.  
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