
Instruções para a prova escrita em modalidade remota. 
 Programa de Pós-Graduação em Língua Espanhola e Literaturas 

Espanhola e Hispano-Americana. 
 

 

A prova escrita de conhecimentos específicos para ingresso no 2do semestre de 

2022 junto ao Programa de Pós-Graduação em Língua Espanhola e Literaturas 

Espanhola e Hispano-Americana ocorrerá em 13/05/2022, sexta-feira, das 

14h às 17h (horário de Brasília). Ela será realizada em modalidade remota. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA: 

 
 

o COMPUTADOR: Recomenda-se o uso de computador de mesa ou um 
notebook. O Programa de Pós-Graduação em Língua Espanhola e Literaturas 
Espanhola e Hispano-Americana não se responsabiliza pelo uso de outros 
dispositivos que, eventualmente, gerem problemas de configuração, 
formatação, limitação de navegação, salvamento de dados etc. 
 

 CONEXÃO: O candidato deve ter acesso a uma conexão estável à Internet. 
 

 FORMATO E ENVIO DA PROVA: As provas devem ser redigidas em Word 
e, uma vez finalizadas, devem ser enviadas em formato PDF para o e-mail 
institucional do Programa: pos.espanhol@usp.br.  

 
PROCEDIMENTOS E CRONOGRAMA PARA A PROVA: 

    09/05/2022: As instruções para a realização da prova serão enviadas 
por e-mail e serão publicadas na página do Departamento de Letras 
Modernas (http://dlm.fflch.usp.br/). 
 

 13/05/2022, às 13h50: Os candidatos receberão as perguntas da 
prova escrita de conhecimentos específicos nos e-mails 
cadastrados no momento de suas inscrições para o Processo 
Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Língua Espanhola e 
Literaturas Espanhola e Hispano-Americana. 

 
 13/05/2022, até às 14h: Imediatamente após o recebimento das 

perguntas, os candidatos deverão confirmar, via e-mail, a recepção 
das mesmas. A não confirmação até às 14h, implicará na 
desclassificação do candidato. 

 

 Os candidatos deverão identificar-se somente através de seu ID no 
cabeçalho da prova escrita (é vedada a inserção de dados pessoais). 
Na linha subsequente, deverá(ão) constar a (as) pergunta (s) a 
ser(em) respondidas, de acordo com a disciplina escolhida (Língua 
Espanhola, Literatura Espanhola, Literatura Hispano-Americana 
ou Estudos da Tradução).  
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 13/05/2022, das 14h às 17h: A prova escrita começará, 
impreterivelmente às 14h e terminará às 17h.  

 

 13/05/2022, até às 17h: O candidato deve enviar sua prova 
escrita em PDF para o e-mail pos.espanhol@usp.br até o horário 
limite indicado, caso isso não ocorra, ele não terá sua prova 
validada. 

 
DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas. 

 

ESTRUTURA DA PROVA ESCRITA: 

 

Número  ID: 
 
  
Nome da disciplina escolhida:  

 
INSTRUÇÕES para a Prova 

 

Prova escrita de conhecimentos específicos (caráter eliminatório). 

1. Com temas pertinentes à disciplina escolhida (Língua Espanhola, 
Literatura Espanhola, Literatura Hispano-Americana ou Estudos da 
Tradução), o conteúdo desta prova pressupõe familiaridade com conceitos 
teóricos básicos da disciplina em que se insere o projeto do candidato, de 
acordo com uma bibliografia selecionada e divulgada com antecedência no site 
indicado ao final do edital do processo seletivo. 
 
2. Nesta prova, os candidatos deverão responder perguntas pontuais ou 
realizar determinados comentários com relação a fragmentos extraídos de 
textos da disciplina escolhida. No caso dos candidatos a Mestrado ou 
Doutorado em Língua Espanhola ou Estudos da Tradução, na 
formulação de suas respostas, eles deverão demonstrar capacidade de refletir 
sobre o funcionamento da língua espanhola e a prova será realizada em 
espanhol obrigatoriamente.  
No caso dos candidatos a Mestrado ou Doutorado em Literatura 
Espanhola ou em Literatura Hispano-Americana, o candidato poderá 
optar por responder às perguntas em espanhol ou em português. 
O candidato deverá obter, no mínimo, nota 7 (sete) na disciplina escolhida. 
 
3. A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Língua Espanhola e 
Literaturas Espanhola e Hispano-Americana se responsabiliza por notificar o 
recebimento da prova escrita apenas dos candidatos que cumpram com as 
normas indicadas nesse regulamento. 
 
 A lista dos alunos aprovados e, portanto, habilitados para passar à última 

fase do processo de seleção será divulgada 48 horas antes da data prevista 
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para a Avaliação oral do anteprojeto de pesquisa. A divulgação será 

feita na Secretaria de Pós-Graduação do Departamento de Letras Modernas 

e/ou no site http://dlm.fflch.usp.br/. 

 

1. MOTIVOS PARA DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Na data da prova: 
 

● Não confirmar o recebimento das questões enviadas via e-mail 
pos.espanhol@usp.br no dia da prova escrita.  

● Não enviar a prova escrita em PDF com: ID, pergunta (s) e resposta(s) 
até às 17h, horário do término do exame para o e-mail 
pos.espanhol@usp.br. 
 

 
2. RESPONSABILIDADES DO CANDIDATO 

 
É responsabilidade do candidato inscrito no processo seletivo junto ao Programa 
de Pós-Graduação em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-
Americana: 

 
● Cumprir os procedimentos e prazos estabelecidos nestas instruções e nas 

normas que regulamentam a realização do exame escrito de 
conhecimentos específicos na modalidade remota. 

● Acompanhar as comunicações enviadas pela equipe do programa para o 
e-mail cadastrado no momento da inscrição.  

● Dispor de equipamento e conexão à internet adequados para a realização 
da prova. 

O Programa de Pós-Graduação em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e 
Hispano-Americana NÃO se responsabiliza por eventuais problemas de ordem 
técnica que impossibilitem a realização da prova. 
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