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CALL FOR A POST-DOCTORAL FELLOWSHIP POSITION: 
POSTGRADUATE PROGRAM IN APPLIED LINGUISTICS, INSTITUTE 

OF LANGUAGE STUDIES, UNIVERSITY OF CAMPINAS 

The Postgraduate Program in Applied Linguistics (PPG-LA) of the Institute of 
Language Studies at the State University of Campinas makes public the opening of 
applications for the selection of a postdoctoral fellow through Unicamp`s CAPES-
PrInt (postgraduate institutional internationalization program (Edital Capes / PrInt 
41/2017,  project number 685144P). 

Of the objective 

Attracting researchers, Brazilian or foreign, with experience abroad to foster the 
formation of international research networks and the generation of international 
research projects involving PPG-LA staff and students, in order to expand the 
international insertion of the Program. 

Who is it for 

Researchers, Brazilian or foreign, resident in Brazil or abroad, with proven 
academic-scientific experience abroad (such as a full doctorate or postdoctoral 
degree of at least twelve months), preferably, but not exclusively, in the following 
countries: Australia, Canada, Germany, Spain, the United States, France, Ireland, 
Italy, Portugal, the United Kingdom. 

Period of validity 

The fellowship will last for 06 months, starting between 01/Jan/2021 to 30/ Mar/
2021. I will be possible, pending on Capes's authorization, to postpone the starting 
date, after the selection process, on the candidate's request,  depending on the 
sanitary conditions and travel authorization related to the Covid-19 pandemic. 
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Financial support 

The payable items under the Capes-Print Program in the "Post-doctorate with 
experience abroad" modality are: 

a) Monthly stipend (R $ 4,100.00) 
b) Travel allowance (average of the amounts by geographic region), except for 
residents in Brazil (R $ 6,555.29) 
c) Installation allowance, except for residents in Brazil (R $ 2,200.00) 
d) Health insurance policy, except for residents in Brazil (R $ 400.00) 

The amounts of the scholarship and health insurance will be deposited by CAPES 
directly into the bank account of the fellow in his/her country of origin. 

Essential requirements for the application 

In addition to sending the documentation listed in the "submissions" item below, it 
is essential that the candidate: 

• Have relevant academic-scientific experience abroad (such as a full 
doctorate or postdoctoral degree of at least twelve months); 

• Have an interest in forming partnerships and / or establishing or integrating 
research networks with PPG-LA staff and students during and beyond the 
duration of the Capes-Print program; 

• Direct her/his work plan and research project to the general lines of the 
"Transdisciplinary Dialogues in Language Studies"  PPG-LA Capes-Print 
project (Annex 2); 

• Include among the goals of the fellowship the publication (or proven 
submission) of an international bibliographic product (article in an 
international journal or full paper in a high-impact international event, 
international book or book chapter with peer review) coauthored by one or 
more PPG-LA members by the end of the stay. 
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Duration of the fellowship 

The fellowship will last 06 months, with a final report to be delivered thirty days 
after the conclusion of the visit and evaluated by the PPG-LA team in the Capes-
Print Program prior to submission to CAPES. 

Selection process 

The PPG-LA Graduate Committee will be responsible for appointing  the post-
doctoral fellow through an evaluation committee chaired by the PPG-LA 
coordinator and coordinator of the PPG-LA Capes-Print Project "Transdisciplinary 
Dialogues in Language Studies" plus two  other PPG-LA staff members 
participating in the Capes-Print team. The commission will take into account 
academic criteria of scientific merit and adequacy of the work plan to the 
objectives of Capes-Print. The following indicators will be considered, among 
others: 

· The candidate's International experience; 
· Pertinence and feasibility of the proposals in view of the available / planned 

resources and the objectives of the PPG-LA Capes-Print Project; 
· Potential for the establishment of prospective projects, partnerships and/or 

international research networks based on the activities carried out in the 
fellowship period. 

Submissions 

Submissions  must be made by e-mail to cpgiel@iel.unicamp.br by 11:59 pm on 
10/27/2020. The subject line should read "Post-doctorate with experience 
abroad"". 

Attached to the e-mail  message, the candidate must send the following documents 
in PDF format: 

CPG – IEL/UNICAMP 
Rua Sérgio Buarque de Holanda, nº 571,  CEP 13083-859 - Campinas – SP, Brasil, 

Fone: (19) 3521.1506, e-mail: cpgiel@iel.unicamp.br.



Universidade Estadual de Campinas 
Instituto de Estudos da Linguagem 

Comissão de Pós-Graduação 

1. Curriculum Vitae: if Brazilian, updated currículo Lattes; if foreign, updated 
curriculum vitae in accordance with annex 1; 

2. Identification document: if Brazilian, copy of RG and CPF; if foreign, a 
copy of the valid passport identification page; 

3. Work plan  
a. Research activities must be included in the work plan. Teaching 

activities are optional, but will be valued in the candidate's 
assessment. 

b. The plan must be written in English and contain a maximum of 15 
(fifteen) pages, including bibliographic references; 

4. Diploma/Certificate of Doctoral degree or equivalent documentation in 
each country; 

5. Proof of post-doctoral fellowship carried out abroad [for Brazilian 
candidate (s), when applicable]; 

6. An e-mail message sent to the Postgraduate Commission 
(cpgiel@iel.unicamp.br) directly by the permanent staff member of PPG-
LA who will supervise/host the fellow, on prior request of the candidate 
(list of faculty members available at https://www.iel.unicamp.br/br/node/
300). 

The timetable and results of the selection process 

Submissions:  by 11:59 pm on 27/Oct/2020. 
Result of documentation check: will be announced on 10/28/2020 
Results of the selection process: will be announced by 20:00 pm on 29/Oct/2020 
through PPG-LA's  page on the IEL website (https://www.iel.unicamp.br/br/
content/internacionaliza%C3%A7%C3%A3o -0). 

Questions or additional information 

Please send a message to cgpiel@iel.unicamp.br 
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Postgraduate Programa in Applied Linguistics at UNICAMP 
Campinas, 15th of October,  2020. 
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Anexo 1 -  Foreign Researcher Curriculum Vitae  
 (Portaria nº. 086 de 03 de julho de 2013) 

1. Professional data/activity 

Full name    Date of birth   Country  

E-mail 

Ins7tu7on  Present posi7on 

Department Start date (month/year) 

Office address P.O. box 

City State/Province Country   Zip code 

Phone number  

(     ) 

Extension Fax number  

 (     ) 

2. Academic background 

Degree  

  

Field of knowledge Start / End date  

Ins7tu7on  city Country 

Degree  

 

Field of knowledge Start / End date  

Ins7tu7on  city Country 

Degree  

  
 

Field of knowledge Start / End date 

Ins7tu7on  city Country 

Degree  

  
 

Field of knowledge Start / End date 

Ins7tu7on  city Country 

Degree  

  
 

Field of knowledge   
Start / End date 

Ins7tu7on  city Country 

3. Research interests 
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4. Current position 

Managerial  
and/or  
administrative 
activity  
 

 

 

Research  and 
Development  

  

 

 

Technical 
service/
specialization 
Others 

 

 

5. Work experience 

5.1. Institution Position Activities Local Start - End date 

     

     

     

     

     

6. Scientific, technological and artistic production 

 
number number 

1. scien7fic ar7cles in na7onal scien7fic journals    
  6. papers presented in congresses, seminars, 
conferences, etc. 

 

2. scien7fic ar7cles in interna7onal scien7fic journals    7. par7cipa7on in exposi7ons, presenta7ons, 

etc. 
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3. ar7cles for scien7fic divulgement    8. mo7on pictures,  videos, audiovisual and 

media produc7on 
 

4. defended theses    9. patents  

5. advised theses  10. books  

7. Main publications :   
Relevant publica7ons related to the project 

  

  

 

8. Languages 

Indicate your language proficiency:  P – poor      G - good      E - excellent 

Language  speaking  reading  
wri7ng 

Language  speaking  reading  wri7ng 
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Anexo 2 – Projeto Capes-Print "Diálogos transdisciplinares em estudos da 
linguagem" 

 

08404469857/PROJ-CAPESPRINT1040957P 

[VERSÃO ADAPTADA PELO PPG-LA. EXCLUÍDOS OS DADOS PESSOAIS DOS PARTICIPANTES E RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ANEXOS] 

DADOS BÁSICOS DO PROJETO  

  

Descrição do Projeto 

Título do Tema 

22. Diálogos transversais: arte, linguagem, conhecimento 

Título do Projeto 

Diálogos Transversais em Estudos da Linguagem 

Palavras-chave Data Início Data Término Duração 

ensino de línguas culturas 
tradução linguís7ca aplcada 
transdisciplinaridade tecnologias 
igitais 

11/2018 08/2022 46 

Área de Conhecimento 

PSICOLOGIA (DISTÚRBIOS DA LINGUAGEM) 
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O projeto objetiva consolidar e expandir os esforços de internacionalização das 
frentes de pesquisa vinculadas ao Programa perante os desafios impostos ao ser 
humano, sobretudo ao cidadão brasileiro, por um mundo crescentemente convulso, 
ainda que pleno de novas possibilidades. Tais frentes investigam facetas do 
fenômeno das línguas-linguagens em uso, em contextos múltiplos e situados de 
prática sociocultural.   
  
Em consonância com a natureza aplicada da disciplina e com o perfil dos nossos 
docentes, tais pesquisas frequentemente adotam percursos inter e transdisciplinares 
de investigação, fato que nos singulariza em relação a outros programas de 
Linguística Aplicada no Brasil. Na linha de Linguagens e Educação Linguística, as 
pesquisas exploram interfaces com a educação, a sociologia, a antropologia urbana 
e a história. Na linha de Linguagens, Culturas e Identidades, os trabalhos 
focalizam políticas linguísticas, educativas e formas de ativismo de grupos sociais/
étnicos minoritários em diálogo com teorias pós-coloniais e pós-modernas. A linha 
de Linguagem e Tradução contempla interfaces ativas entre linguística, literatura, 
psicanálise e filosofia. Por fim, a linha de Linguagens e Tecnologias investiga a 
apropriação cultural das tecnologias computacionais e midiáticas com aportes das 
ciências da computação, da comunicação social e das ciências sociais.   
  
A transdisciplinaridade, enquanto estratégia epistemológica de enfrentamento da 
complexidade do contemporâneo já bem desenvolvida no cenário acadêmico 
internacional de ponta, é a questão central deste projeto. Intenta-se, a partir dele, 
aprofundar e estruturar de forma mais sustentável, epistemológica e 
pedagogicamente, a referida vocação de nossos docentes, estabelecendo sinergia 
com parceiros internacionais que possuem a mesma vocação, porém maior 
experiência na gestão dos processos e geração dos produtos transdisciplinares.   
  
São nossos objetivos específicos: promover a mobilidade docente e discente para 
capacitação acadêmica e consolidação de parcerias institucionais; fortalecer o eixo 
acadêmico-formativo do programa por meio de cursos e eventos interinstitucionais 
e ampliar o impacto internacional de nossas pesquisas ao tornar mais perene, e de 
maior impacto, o fluxo da produção intelectual internacional de nossos corpos 
docente e discente.  
  
Contexto do Projeto 
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O contexto contemporâneo demanda a compreensão do fenômeno das línguas-
linguagens em uso concreto e situado no ambiente social, cultural, educacional, 
tecnológico cada vez mais complexo que se apresenta para o cidadão e, em 
especial, para educadores e agentes formativos em geral, cujo saber prático 
necessita ser integrado a saberes científico-acadêmicos de forma reflexiva e 
voltada para a solução de problemas situados em interfaces de domínios 
interligados como os da comunicação, da educação, da tradução e da produção 
simbólica mediada por diferentes tecnologias.   
  
A linguística aplicada é um campo de pesquisa afeito ao trabalho com objetos, 
situações e problemas complexos tais como a peculiaridades do ensino e 
aprendizagem em contextos translíngues, ou de línguas minoritárias em conflito 
com línguas hegemônicas, a relação entre formas verbais e escritas de interação 
social entre grupos socialmente distintos, a tradução entre modalidades verbais e 
não verbais da linguagem, a diversidade de usos e conflitos em torno das novas 
tecnologias da informacao e comunicacao em contextos educacionais e sociais e o 
problema da construção e contestação de identidades minoritárias, híbridas ou 
estigmatizadas na e por meio da linguagem.   
  
Tais problemas estão constantemente atualizando e ampliando os horizontes da 
disciplina, porém seu estudo só pode ser convergente no espaço da linguística 
aplicada mediante abordagens transdisciplinares de pesquisa e de formação de 
pós-graduandos. Os resultados dessa pesquisa se aplicarão, primariamente, à 
formação e capacitação de pesquisadores em linguística aplicada para a prática 
transdisciplinar mais bem embasada com relação às teorias, princípios, métodos e 
práticas transdisciplinares atinentes às suas diferentes linhas de pesquisa, em linha 
com o que é feito em centros internacionais já melhor estruturados e habituados a 
essa forma de produção de conhecimento. Secundariamente, os resultados servirão 
para fortalecer o eixo acadêmico-formativo do Programa, repercutindo nas áreas 
de atuação dos pós-graduandos neles formados, entre as quais se destaca a 
educação básica.  

Problema  
  
A linguagem é uma dimensão fundamental de todos os empreendimentos 
humanos, desde os afazeres quotidianos que, em seu conjunto dinâmico, fazem 
emergir os mais diversos tipos de problemas e inovações sociais, até os 
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empreendimentos econômicos e acadêmico-científico – chave para o 
enfrentamento dos problemas contemporâneos. Daí a inviabilidade de tratar seu 
uso a partir de uma perspectiva única e excessivamente restrita do ponto de vista 
teórico.   
  
Ademais, as diferentes linguagens, desde a língua natural até as linguagens 
multissemióticas e multimídia, e ainda, as linguagens artificiais, utilizadas em 
diferentes campos de atividade técnica, além das linguagens formais, que 
possibilitam o funcionamento das infraestruturas cognitivo- computacionais, 
devem ser percebidas como componentes de uma ecologia que habilita os 
processos culturais, econômicos e científicos de larga escala, tais como a 
globalização e o assim chamado capitalismo cognitivo.   
  
Finalmente, é preciso considerar que o funcionamento de todos esses sistemas 
depende da agentividade de indivíduos que necessitam ser formados para aprender 
e usar os elementos dessa ecologia a seu favor e a favor de sua comunidade, o que 
implica adquirir competência não apenas em sua língua materna, mas também em 
línguas estrangeiras e em linguagens midiáticas, técnicas e, eventualmente, 
cibernéticas.   
  
A linguística aplicada, enquanto disciplina voltada para o estudo da língua, e das 
linguagens, em uso, em situações-problema concretas, adota percursos 
transdisciplinares de investigação como estratégia de enfrentamento da 
complexidade inerente às situações mencionadas. No entanto, cada uma das linhas 
de atuação de seus pesquisadores têm seus objetos específicos, os quais demandam 
tratamento transdisciplinar igualmente específico, mesmo que a partir de uma base 
filosófica e de um conjunto de métodos em comum. Ademais, embora o diálogo 
entre as linhas seja profícuo no sentido de esclarecer e sistematizar para seus 
pesquisadores, e para o seu eixo acadêmicoformativo, as diferentes facetas 
estruturais do trabalho transdisciplinar, é necessário que o diálogo se amplie, e se 
desloque, para parceiros internacionais com os quais, em cada linha, nossos 
docentes e discentes possam debater e partilhar tais métodos, conceitos e 
estratégias.   
  
Propõe-se, como solução imediata para o problema, que as linhas do Programa 
realizem investigações colaborativas com seus parceiros internacionais aqui 
elencados, visando aprofundarem-se nos fundamentos teórico-metodológicos e 
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acadêmico-formativos pertinentes e eficazes para as investigações 
transdisciplinares dos seus próprios objetos e, ao final do projeto, que o Programa 
tenha subsídios para elaborar um plano estratégico para a adequação das suas 
práticas de formação e pesquisa não apenas aos achados teóricos e práticos 
trazidos por cada linha, mas ao trabalho colaborativo internacional (e/ou 
transnacional) em linguística aplicada.  
  
Relevância 

A relevância científica do projeto está no fato de que, apesar de a linguística 
aplicada se reconhecer como um campo transdisciplinar, o conhecimento teórico-
prático sobre métodos, estratégias e gestão da transdisciplinaridade é ainda 
limitada no campo. Ademais, nas diferentes linhas de pesquisa do Programa, a 
transdisciplinaridade adquire contornos específicos, que necessitam ser mais bem 
conhecidos e debatidos, visando à criação de sinergia nas pesquisas realizadas no 
Programa. Do ponto de vista social, nossas pesquisas têm impacto, sobretudo, na 
educação básica, contribuindo diretamente para a construção de bases curriculares, 
metodologias, materiais e instrumentos utilizados por diversas redes públicas de 
educação no país. Também fornecem subsídios relevantes para o enfrentamento de 
questões sociais complexas tais como a exclusão digital e o acolhimento a 
imigrantes e refugiados.  

Insumo  
Para a execução do projeto, serão necessários, além das passagens e diárias 
orçadas, serviços de terceiros, pessoa física e pessoa jurídica, para a promoção de 
cursos interinstitucionais de duas semanas, a saber, contratação de tradutores, 
serviços de comunicação e captura de imagens e áudio, além de material de 
consumo e verbas para publicação dos resultados.  
  

Discussão teórico-metodológica 

O objetivo da pesquisa transdisciplinar é promover uma melhor relação entre o 
conhecimento acadêmico-científico e a prática social, no sentido de resolver, ou ao 
menos mitigar, problemas complexos, como é o da linguagem em uso. Para 
Haddorn et al. (2012), o esforço transdisciplinar consiste em “compreender a 
complexidade relevante de um problema, levando em consideração a diversidade 
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de percepções tanto cotidianas como acadêmicas, vinculando conhecimentos 
abstratos e casos específicos, e desenvolvendo conhecimento descritivo, normativo 
e prático para o interesse comum” (p. 431, nossa tradução).   
  
Nas ciências humanas e sociais, o debate sobre a transdisciplinaridade nutre-se, 
desde os anos 1970, de pelo menos três desenvolvimentos epistemológicos, a 
saber: as teorias sistêmicas, o paradigma interpretativo da pesquisa sociais e a 
pesquisa-ação (HADDORN et al, 2012). As abordagens sistêmicas aplicam-se 
desde os sistemas físicos, químicos e biológicos que interessam às ciências da 
natureza, até as gramáticas das línguas naturais e aos sistemas de crenças e 
narrativas de diferentes culturas e religiões. Nesse sentido, como coloca Martin 
(2016), é importante pensar a Linguística Aplicada como uma ciência responsável 
pela construção de uma compreensão mais ampla da natureza sistêmica de nossas 
formas de interação e do mundo.   
  
O paradigma interpretativo nas ciências sociais e humanas data da dissociação 
entre elas e a filosofia, já no século XIX, quando tais ciências passam a buscar 
uma integração entre fenômenos (sociais) empíricos e valores morais, condições 
afetivas, fins utilitários e apego a tradições. Trata-se de uma estratégia para o 
estabelecimento de pontes entre modelos abstratos e teorias idealizadas e 
situações-problema concretas, visando a integrar o conhecimento teórico/
normativo ao conhecimento prático/empírico dos pesquisados (DENZIN; 
LINCOLN, 1994). A pesquisa-ação engaja o pesquisador e comunidade-alvo em 
um processo reflexivo coletivo na busca progressiva de solução para um problema 
imediato. Seu caráter transdisciplinar está em que, no cerne da pesquisa, está a 
participação de uma diversidade de saberes, disciplinares e locais/práticos, que 
necessitam produzir, em conjunto, mudanças específicas na situação e reflexões 
dos envolvidos sobre si mesmos (e seus saberes) a partir dos saberes (e problemas 
ou soluções) trazidos pelo outro (FALS BORDA, 2013).   
  
A transdisciplinaridade é necessariamente trabalhada com base em diálogos (entre 
autores e teorias e/ou entre pesquisadores de campos diversos), nos quais se busca 
estabelecer significados e interpretações capazes de integrar julgamentos, visões, 
interesses e valores das disciplinas/culturas envolvidas com respeito às diferentes 
facetas do problema (FRANCO, 2006, p. 814). Tais diálogos, contudo, requerem 
métodos que assegurem algum tipo de direcionamento para a resolução do 
problema-foco.   
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Para citar apenas três exemplos, métodos baseados em modelos utilizam 
modelagens de um problema complexo, que ressaltem seus processos e/ou 
determinantes de comportamentos pertinentes a elementos a cada perspectiva 
disciplinar, como ponto focal da discussão e da ação. Nos métodos baseados em 
produtos, faz-se o mesmo, tendo como foco, porém, um artefato (material ou 
simbólico) ou serviço. O trabalho transdisciplinar também pode ancorar-se em um 
conjunto de valores (por exemplo, os direitos humanos ou a defesa do meio 
ambiente, das minorias sociais etc.). Nesse caso, saberes oriundos de diferentes 
disciplinas são utilizados na produção de análises multicriteriais.   
  
No contexto teórico-metodológico contemporâneo dos estudos da linguagem e, em 
particular, dos estudos no campo aplicado, tem-se enfatizado a precariedade das 
distincoões absolutas que marcariam o que, no domínio acadêmico-científico de 
tradição positivista, tradicionalmente classificado como sistemático, clássico ou 
convencional. Com base em percursos de investigação voltados para as 
necessidades e desafios do estudo da linguagem em uso, em contextos reais de 
significação (para a solução de problemas), tais estudos reivindicam a superação 
de dicotomias, herdadas da tradição ocidental moderna, tais como escrita e 
oralidade, teoria e prática, corpo e linguagem, humano e não humano, real e 
virtual, entre outras (SIGNORINI; CAVALCANTI, 1998; SIGNORINI, 2015). 
Consequentemente, pesquisas nesse campo convocam olhares e atividades 
transdisciplinares.   
  
A sociolinguista canadense Monica Heller, num artigo publicado no final da 
década de 1990, enfatiza, na esteira dos trabalhos de Rampton (1995; 1997) e 
Coupland (1997), a necessidade da Linguística Aplicada ter como foco central “o 
conceito de linguagem no mundo” (em contraposição ao de linguagem como 
sistema autônomo), “colocando-se na clássica posição Kuhniana de ter muitos 
dados que não podem se r exp l icados a t ravés dos parad igmas 
existentes” (HELLER, 1997, p. 81). Como consequência, no mesmo artigo, Heller 
(1997, p. 81, nossa tradução) destaca três reposicionamentos necessários: (i) 
elaborar as perguntas privilegiando as "interconexões entre processos linguísticos, 
cognitivos e sociais"; (ii) atentar para novas "questões críticas e reflexivas" sobre o 
papel da linguagem e dos linguistas na sociedade; e (iii) questionar a" coerência 
das fronteiras disciplinares" e mesmo a " denominação linguística aplicada” .   
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No Brasil, desde os anos 1990, crescem em visibilidade e relevância as pesquisas 
em linguística aplicada que buscam pensar e analisar objetos que escapam às 
formas tradicionais de apreensão do problema da linguagem em uso (BUZATO, 
2012; SIGNORINI, 2018, LIMA-LOPES, 2018; LIMA-LOPES, 2013, entre 
muitos outros). Contudo, são relativamente escassos e incipientes, ainda, os 
instrumentos e experiências bem fundamentados e sistematizados da prática 
transdisciplinar não só para fins de pesquisa, como para os de formação, na 
comunidade científica da linguística aplicada brasileira.   

De forma mais específica, explicam Haddorn et al. (2012), o exercício da 
transdisciplinaridade requer conhecimento e experiência relativos a métodos de 
trabalho, conceitos e teorias que fundamentem essa estratégia de atuação do 
pesquisador, assim como a formação de pesquisadores para tal exercício. Além 
disso, é preciso que se estabeleçam, para um programa consistente de investigação 
transdisciplinar, formas de acesso a comunidades relevantes de pares orientados 
pela mesma abordagem, formas de obtenção de financiamento em vista das 
tendências disciplinares das instituições financiadoras em geral, estratégias de 
publicação, em vista da tendência à disciplinaridade de grande parte dos 
periódicos qualificados, políticas e métodos de (auto)avaliação das pesquisas e dos 
pesquisadores envolvidos em cada projeto, e, finalmente, maneiras de obter abrigo 
adequado para os pesquisadores e seus laboratórios nas estruturas institucionais 
tradicionais das universidades (brasileiras). Esses são pontos relevantes a serem 
debatidos pelos pesquisadores das diferentes linhas do Programa com os parceiros 
internacionais do projeto. 
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