
                                                                                                                                               
                                              
                
                 
                 
                                                                 
 
 
                                                                                          

 

BIBLIOTECA BRASILIANA GUITA E JOSÉ MINDLIN 
PRÓ‐REITORIA DE CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 

CHAMADA 2015 BBM-PRCEU-USP 
 

  
 

DISPÕE SOBRE A CHAMADA PARA PESQUISADORES 
ASSOCIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS NO ÂMBITO 
DA BIBLIOTECA BRASILIANA GUITA E JOSÉ MINDLIN, 
ÓRGÃO DA PRÓ‐REITORIA DE CULTURA E EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA.  

 
 
 
Objetivando estimular a realização de pesquisas no âmbito da Biblioteca Brasiliana Guita e José 
Mindlin (BBM), Órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão (PRCEU), a Chamada para 
pesquisadores associados foi criada com o intuito de proporcionar aos docentes da 
Universidade de São Paulo um vínculo de longa duração com a BBM, de modo a viabilizar o 
desenvolvimento de projetos relacionados ao seu acervo de fontes primárias e secundárias. 
 
 
FINALIDADE E OBJETIVOS  
 
A BBM promoverá a partir de 2015 uma série de iniciativas que visam a consolidar seu perfil 
de Biblioteca e Centro de Pesquisa, com a finalidade de inserir-se definitivamente no mundo 
acadêmico das Humanidades no Brasil e no Exterior. Para isso, realiza essa Chamada, com o 
objetivo de fomentar as ações de pesquisa centradas no acervo e arquivo da BBM, e de 
transmissão do conhecimento no âmbito da cultura e da extensão universitária.  
 
A BBM pretende acolher projetos de pesquisa que tenham relação com suas finalidades 
acadêmicas e afinidades com o perfil e a natureza do Órgão, por meio de investigações que 
explorem a sua coleção de fontes primárias e secundárias e contribuam para a disseminação do 
saber. 
 
Buscando compor um corpo permanente de pesquisadores que venha a conferir 
continuidade à sua orientação acadêmica e que possa participar de processos que incrementem 
as atividades de pesquisa no Órgão, a BBM se dirige aos docentes da Universidade de São 
Paulo para convidá-los a submeter projetos que possam ser desenvolvidos no âmbito da 
Biblioteca e explorem seus acervos e fundos.  
 
 



                                                                                                                                               
                                              
                
                 
                 
                                                                 
 
 
                                                                                          

 

REQUISITOS DO PROPONENTE  
 
I – Os pesquisadores associados deverão ser docentes da Universidade de São Paulo; 
II – Poderão se inscrever docentes atuantes nos programas de pós-graduação credenciados na 
CAPES e professores sêniores;  
III – Os interessados deverão submeter projeto e plano de pesquisa à BBM; 
IV – Os interessados deverão ter experiência de pesquisa na área de estudos brasileiros; 
 
 
ESTRUTURAÇÃO DOS PROJETOS  
 
Para o processo de seleção dos projetos, o candidato deve apresentar os seguintes documentos: 
 

1. Currículo Lattes;  
2. Resumo de 100 palavras da proposta de pesquisa, identificado com nome, titulação 

e/ou cargo atual do docente; 
3. Projeto de pesquisa, com plano de trabalho, cronograma, bibliografia e especificação 

do vínculo da pesquisa com o acervo da BBM, que não exceda 20 páginas em espaço 
duplo. O projeto deve discriminar: 
 A finalidade e relevância;  
 As atividades relacionadas à divulgação de seus resultados; 
 Os objetivos;  
 As ações e detalhamento das atividades a serem desenvolvidas;  
 Os resultados esperados;  
 Os benefícios institucionais a serem alcançados pelas ações do projeto;  
 O período de realização;  
 Outras informações que, a critério do Comitê Acadêmico da BBM, possam ser 

úteis no processo de avaliação das propostas.  
 
Os projetos devem ser inscritos a cada lançamento da Chamada. Para o ano de 2015, eles serão 
recebidos em fluxo contínuo. 
 
 
PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS:  
Análise pelo Comitê Acadêmico 
O Comitê Acadêmico se responsabilizará pela avaliação de mérito dos projetos, com a 
colaboração de um corpo de assessores especializados. Essa avaliação analisará a qualidade da 
proposta, o currículo dos candidatos e a relevância do projeto para o acervo da BBM.  
 
Os critérios definidos pelo Comitê Acadêmico para a homologação dos projetos são: 

1. Avaliação de mérito da proposta; 
2. Adequação do projeto ao acervo da BBM; 



                                                                                                                                               
                                              
                
                 
                 
                                                                 
 
 
                                                                                          

 

3. Recomendação dos assessores especializados; 
4. Avaliação do Currículo Lattes.  

 
 
 
PROCESSO DE INSCRIÇÃO DOS PROJETOS: 
Os interessados em se tornar pesquisadores associados da BBM devem enviar a documentação 
em PDF para o endereço eletrônico bbm@usp.br. 
 
TERMO DE COMPROMISSO:  
A BBM firmará com os pesquisadores associados cujos projetos foram aprovados termo de 
compromisso no qual ficam estabelecidas as condições de desenvolvimento da pesquisa, assim 
como as obrigações de ambas as partes (modelo anexo 1). 
 
COMPROMISSOS DO PESQUISADOR: 
Caberá ao pesquisador associado colaborar em projetos e participar das atividades acadêmicas 
da BBM, assim como organizar seminários, colóquios e/ou cafés acadêmicos envolvendo 
aspectos de sua pesquisa. Caberá a ele ainda divulgar os resultados do projeto de pesquisa 
desenvolvido junto à BBM por meio de publicações, as quais deverão dar o devido crédito à 
BBM.  
 
 
DA BIBLIOTECA BRASILIANA GUITA E JOSÉ MINDLIN: 
A BBM facilitará o acesso do pesquisador associado à sua coleção e oferecerá infraestrutura de 
trabalho, incluindo a destinação de um gabinete de estudo durante o período de 
desenvolvimento do projeto de pesquisa. Para essa chamada, a BBM disponibilizará 10 
gabinetes.  
 
 
AVALIAÇÃO DO ANDAMENTO DOS PROJETOS 
Competirá ao Comitê Acadêmico acompanhar o desenvolvimento dos projetos credenciados, 
avaliar seus resultados e recomendar sua continuidade ou suspensão; 
 
Os pesquisadores associados à BBM deverão se submeter ao recredenciamento a cada 5 
(cinco) anos. 
 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
A apresentação de projetos por parte dos proponentes implica plena concordância com os 
termos da presente Chamada. 



                                                                                                                                               
                                              
                
                 
                 
                                                                 
 
 
                                                                                          

 

Os casos omissos na presente Chamada serão resolvidos pela Diretoria da Biblioteca Brasiliana 
Guita e José Mindlin da Universidade de São Paulo 
 
 

São Paulo, 09 de março de 2015.  
 

Profa. Dra. Sandra Guardini Teixeira Vasconcelos 
Diretora da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin 

 
 

Profa. Dra. Giuliana Ragusa 
Vice-Diretora da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin 

 
Profa. Dra. Maria Arminda do Nascimento Arruda  

Pró‐Reitora de Cultura e Extensão Universitária  
Universidade de São Paulo  



                                                                                                                                               
                                              
                
                 
                 
                                                                 
 
 
                                                                                          

 

ANEXO 1 
 
 
TERMO DE COMPROMISSO DA CHAMADA PARA PESQUISADOR 
ASSOCIADO BBM-PRCEU-USP 

 
MODALIDADE PESQUISADOR ASSOCIADO  

 
 

 

 

______________________________________, aprovado(a) na Chamada para 

Pesquisador Associado da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, Órgão da Pró-Reitoria 

de Cultura e Extensão Universitária, declaro estar ciente das regras da referida Chamada e 

demais normas universitárias e comprometo-me a observá-las, cumprindo o programa de 

pesquisa estabelecido na Chamada Para Pesquisador Associado 2015 BBM-PRCEU-USP. 

 

São Paulo, 

 
Representante da BBM:  
 
 
 
Pesquisador Associado:  
 
 
 


