
 1 

 

 

 

 

EDITAL Nº 001/2013 

 

 

EDITAL DE INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA AOS CURSOS DE 

MESTRADO E DOUTORADO EM LETRAS E LINGUÍSTICA DA FACULDADE 

DE LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PARA 2014 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás 

estabelece e torna públicas as normas do Processo Seletivo 2014 para o preenchimento das vagas dos cursos de Mestrado e Doutorado, em 

conformidade com as exigências da Resolução Nº 1075 do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura da UFG, de 9 de março de 2012. 

O Programa tem por objetivo a formação de pessoal qualificado técnica e cientificamente para o exercício de atividades profissionais de 

ensino e pesquisa em Estudos Literários e Estudos Linguísticos, visando ao avanço do conhecimento nessas áreas, cujas linhas de pesquisa são as 

seguintes: 

 

Área de Estudos Literários 

LP 1 - Poéticas da modernidade; 

LP 2 - Estudos culturais, comparativismo e tradução; 

LP 3 - Literatura, história e imaginário. 

 

Área de Estudos Linguísticos 

LP 4- Descrição e análise de línguas indígenas e demais línguas naturais; 

LP 5 - Linguagem, sociedade e cultura; 

LP 6 - Ensino e aprendizagem de línguas; 

LP 7 - Língua, texto e discurso. 
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2. DA INSCRIÇÃO 

 

As inscrições ocorrerão no período de 28 a 30 de agosto de 2013, no horário das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30, na Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística,  Bloco Bernardo Élis, da Faculdade de Letras, situada no Campus Samambaia, da 

Universidade Federal de Goiás, telefone (62) 3521-1136. As informações podem ser obtidas nos seguintes sites: 

 <http://www.letras.ufg.br/pos/> 

 <http://www.prppg.ufg.br> 

 

 

2.1 Procedimentos para inscrição  

 

 Os candidatos deverão se inscrever em apenas uma linha de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística.  

 

Os candidatos deverão apresentar comprovantes de aprovação em suficiência ou proficiência em línguas estrangeiras aceitas pelo 

Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, a saber: Inglês, Francês, Espanhol e Italiano. Serão aceitos os seguintes comprovantes: 

 

1. Certificados do CASLE (Centro de Avaliação de Suficiência em Língua Estrangeira)
1
, com validade de 3 (três) anos até a data de 

inscrição no processo seletivo. 

2. Certificados de Suficiência ou Proficiência em Línguas Estrangeiras, fornecidos por Universidades Federais, com validade de 2 (dois) 

anos até a data de inscrição no processo seletivo. 

3. Os seguintes certificados ou diplomas, com validade de 2 (dois) anos até a data de inscrição no processo seletivo: 

 

 

 

                                                 
1
 O CASLE (Centro de Avaliação de Suficiência em Língua Estrangeira) é um projeto de extensão que tem a função de oferecer provas de suficiência em língua estrangeira 

para candidatos ao curso de pós-graduação – stricto sensu (mestrado e doutorado) em Estudos Linguísticos e Literários da Faculdade de Letras da Universidade Federal de 

Goiás. Homepage: http://casle.letras.ufg.br/ 

 

 

http://www.letras.ufg.br/pos/
http://www.prppg.ufg.br/
http://casle.letras.ufg.br/
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1.Francês 

 DALF 

 DAEFLE (Diplôme d'Aptitude à l'enseignement du Français Langue Etrangère) 

 Certificado do Teste de proficiência da CAPES/CNPq, emitido pela Aliança Francesa de Goiânia 

 Certificado do teste específico para aluno(a) contemplado(a) com bolsa CAPES/CNPq para estudar na França ou em país 

francófono 

2. Espanhol 

 DELE (Intermediário e Superior, expedido pelo governo espanhol) 

 CELU (expedido por universidades argentinas)   

     3. Inglês  

 Michigan 

 TOEFL INTERNET -BASED (pontuação igual ou maior  que 100) 

 TOEFL COMPUTER BASED (pontuação igual ou maior  que 250) 

 TOEFL PAPER-BASED (pontuação igual ou maior  que 600) 

 FCE  (Conceitos C, B ou A) 

 CAE  (Conceitos C, B ou A) 

 CPE (Conceitos C, B ou A) 

 ECPE (Conceitos LP, P ou H) 

 TOEIC (Score igual ou maior que 500) 

 IELTS (Score igual ou maior que 6,0) 

 

  Para a inscrição ao Mestrado, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

 

a) formulário de inscrição devidamente preenchido e acompanhado de 02 (duas) fotografias 3x4 recentes; 

 

b) cópia autenticada de certificado de suficiência em Língua Estrangeira (Inglês, Francês, Espanhol ou Italiano); 

 

c) cópia autenticada do diploma de graduação ou documento equivalente, ou de outro documento que comprove estar o candidato em 

condições de concluir o curso de Graduação, antes da matrícula no Programa de Pós-Graduação; 
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d) cópia autenticada do Histórico Acadêmico; 

 

e) uma cópia do currículo Lattes; 

 

f) fotocópia autenticada de Documento de Identidade; da Certidão de Nascimento ou Casamento; do Título de Eleitor; do Certificado de 

Reservista (quando for o caso); do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

 

g) duas cópias do projeto de pesquisa na área pretendida, de acordo com o “Roteiro e orientação para elaboração de projetos de pesquisa”, 

disponível na página do Programa na internet: <http://www.letras.ufg.br/pos/>; 

 

h) comprovante de recolhimento da taxa de inscrição junto ao Banco do Brasil (Guia de Recolhimento (GRU) disponível na  secretaria do 

Programa, podendo ser solicitado pelo e-mail: mestradoletrasufg@gmail.com), no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 

 

Para a inscrição ao Doutorado, o candidato deverá entregar os seguintes documentos: 

 

a) formulário de inscrição devidamente preenchido e acompanhado de 02 (duas) fotografias 3x4 recentes; 

 

b) cópia autenticada de certificado de suficiência em 02 (duas) Línguas Estrangeiras (Inglês, Francês, Espanhol ou Italiano), sendo a 

língua inglesa obrigatória para os Estudos Linguísticos. O candidato poderá aproveitar a língua estrangeira certificada no Mestrado, desde 

que a aprovação da referida língua estrangeira não ultrapasse 03 (três) anos até a data de inscrição ao Processo Seletivo 2014; 

 

c) cópia autenticada do diploma de Mestrado ou documento equivalente, ou de outro documento que comprove estar o candidato em 

condições de concluir o curso antes da matrícula no Doutorado; 

  

d) cópia autenticada do Histórico Acadêmico; 

 

e) uma cópia do currículo Lattes; 
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f) fotocópia autenticada de Documento de Identidade; da Certidão de Nascimento ou Casamento; do Título de Eleitor; do Certificado de 

Reservista (quando for o caso); do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

 

g) duas cópias do projeto de pesquisa na área pretendida, de acordo com o “Roteiro e orientação para elaboração de projetos de pesquisa”, 

disponível na página do Programa na internet: <http://www.letras.ufg.br/pos/>; 

 

h) comprovante de recolhimento da taxa de inscrição junto ao Banco do Brasil (Guia de Recolhimento (GRU) disponível na  secretaria do 

Programa, podendo ser solicitado pelo e-mail: mestradoletrasufg@gmail.com), no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 

 

2.2 No formulário de inscrição, o candidato deverá assinalar: 

 

a) uma sequência de 2 (dois) possíveis orientadores, em ordem de preferência e de acordo com a linha de pesquisa escolhida. A indicação 

dos orientadores não significa compromisso de orientação por parte dos indicados. Caberá ao primeiro avaliar o projeto de pesquisa do 

candidato, nos seguintes aspectos: vinculação adequada a uma das linhas de pesquisa do Programa, à linha de pesquisa e aos temas do 

interesse de atuação do orientador sugerido, conforme Anexo B, pertinência da justificativa, dos objetivos e da bibliografia, 

exequibilidade do projeto de pesquisa, clareza, correção e objetividade. Esse procedimento faz parte do processo seletivo, com vistas a 

subsidiar a Banca Examinadora. 

 

2.3 O candidato que necessitar de atendimento especial deverá informar, no ato da inscrição, sua situação. Entende-se por candidato com 

necessidade de atendimento especial a pessoa cega, surda ou com outra dificuldade física comprovada por meio de laudo médico.  

 

2.4 A qualquer tempo, o candidato será excluído do processo seletivo desde que verificadas quaisquer irregularidades nos documentos 

apresentados ou falsidade nas informações prestadas no formulário de inscrição. 

 

2.5 De forma alguma, serão aceitas inscrições extemporâneas.  

 

2.6 Não serão aceitas inscrições em que estejam faltando documentos, quaisquer que sejam, dos listados no item 2.1.  

 

2.7 Não serão aceitas inscrições via fax ou via correio eletrônico. 

 

http://www.letras.ufg.br/pos/
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2.8 Será aceita solicitação de inscrição por meio de correio rápido –  SEDEX – Encomenda Expressa da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos (ECT) –, endereçada ao Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Faculdade de Letras, desde que seja postada até o 

último dia do período de inscrição e esteja de acordo com as normas deste Edital. Em caso de documento enviado por correio, a confirmação da 

inscrição pode ser obtida junto à Secretaria do Programa por telefone ou e-mail. 

 

a) Os documentos encaminhados por correio rápido (SEDEX) devem ser enviados para o endereço a seguir, até o dia 30 de agosto de 

2013, data limite para postagem:  

 

Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística 

Faculdade de Letras 

Universidade Federal de Goiás 

Campus II - C.P.131 – Goiânia -GO 

CEP: 74.001-970  

Fone/Fax: 62-3521-1136 

E-mail: mestradoletrasufg@gmail.com 

 

2.9 A inscrição aceita, tendo atendido às normas deste Edital, receberá um código de identificação, sendo vedado seu conhecimento à Banca 

Examinadora. 

 

3. DAS VAGAS 

 

Serão oferecidas para o Mestrado 56 (cinquenta e seis) vagas, sendo 34 (trinta e quatro) para a Área de Estudos Linguísticos e 22 (vinte e 

duas) para a Área de Estudos Literários; serão oferecidas para o Doutorado 42 (quarenta e duas) vagas, sendo 27 (vinte e sete) para a Área de 

Estudos Linguísticos e 15 (quinze) para a Área de Estudos Literários.  

 

3.1. O candidato concorrerá às vagas ofertadas pelos dois orientadores indicados. A oferta de vagas é feita por docente de acordo com 

a disponibilidade de orientação, conforme Anexo A deste Edital,  publicado em <http://www.letras.ufg.br/pos/>. As vagas serão 

distribuídas da seguinte forma: 

3.1.1. Por ordem de classificação por nota para o primeiro orientador indicado; 

mailto:mestrado@letras.ufg.br
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3.1.2. Por ordem de classificação por nota para o segundo orientador indicado; caso as vagas não tenham sido preenchidas de acordo com o 

item 3.1.1; 

3.1.3. Por ordem de classificação por notas, depois de efetivado o preenchimento das vagas de acordo com os itens 3.1.1 e 3.1.2, e se ainda 

existirem vagas de orientadores na linha de pesquisa indicada pelo candidato, este ocupará a vaga não preenchida daqueles 

orientadores. 

 

4. DA SELEÇÃO 

 

4.1 O processo seletivo ao Mestrado em Letras e Linguística será desenvolvido na sua primeira etapa pelos professores pretendidos como 

orientadores e nas etapas seguintes pela Banca Examinadora designada pela Coordenadoria Geral do Programa de Pós-Graduação em Letras e 

Linguística, de acordo com os procedimentos definidos a seguir: 

 

1ª etapa 

 

Seleção de projetos (não presencial), que receberão o conceito “selecionado” ou “não selecionado”, segundo os critérios estabelecidos no item 

2.2 alínea “a”. Os candidatos cujos projetos não tenham sido selecionados estarão eliminados do processo. 

 

2ª etapa 

 

Prova de conhecimentos específicos na área de estudos pretendida pelo candidato (eliminatória) – nota mínima 7,0 (sete vírgula zero), numa 

escala de zero a dez. Na Área de Estudos Linguísticos, o candidato deverá responder a uma questão da linha de pesquisa do seu projeto, com base 

na bibliografia indicada. Na Área de Estudos Literários, o candidato deverá responder a 2 (duas) questões elaboradas com base na bibliografia 

indicada. A prova de conhecimentos específicos será avaliada de acordo com os seguintes critérios: coerência e coesão, clareza na exposição das 

ideias e argumentos, precisão linguística, domínio do conteúdo abordado nas questões, adequação ao tema. 

 

 

3ª etapa 

Prova Oral – Com base no projeto de pesquisa, o candidato será examinado oralmente, obedecendo aos seguintes critérios: domínio do conteúdo 

do projeto, competência na expressão oral, articulação das ideias e capacidade de argumentação do candidato. À prova oral será atribuída nota de 

zero a dez, sendo 7,0 (sete vírgula zero) a nota mínima para aprovação. A prova será gravada em áudio. 
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O resultado final classificatório será a média aritmética das notas obtidas na prova de conhecimento específico e na prova oral. A média geral 

mínima para aprovação é 7,0 (sete vírgula zero). 

 
 

4.2 O processo seletivo ao Doutorado em Letras e Linguística será desenvolvido na sua primeira etapa pelos professores pretendidos como 

orientadores e nas etapas seguintes pela Banca Examinadora designada pela Coordenadoria Geral do Programa de Pós-Graduação, de acordo com 

os procedimentos definidos a seguir: 

 

1ª etapa 

 

Seleção de projetos (não presencial), que receberão o conceito “selecionado” ou “não selecionado”. Os candidatos cujos projetos não tenham sido 

selecionados estarão eliminados do processo. 

 

2ª etapa 

 

Prova de conhecimentos específicos na área de estudos pretendida pelo candidato (eliminatória). Para aprovação, o candidato deverá obter nota 

mínima 7,0 (sete vírgula zero), numa escala de zero a dez. O candidato deverá responder à questão referente à linha de pesquisa em que se 

inscreveu.  A prova de conhecimentos específicos será avaliada de acordo com os seguintes critérios: coerência e coesão, clareza na exposição 

das ideias e argumentos, precisão linguística, domínio do conteúdo abordado na questão, adequação ao tema. 

 

3ª etapa 

Prova Oral – Defesa do Projeto de Tese com atribuição de uma nota de zero a dez, sendo 7,0  (sete vírgula zero) a nota mínima para aprovação. 

Com base no Projeto de Tese, serão avaliados a originalidade da proposta, o domínio do conteúdo do projeto, a competência de expressão, a 

articulação das ideias, a capacidade de argumentação do candidato e a viabilidade, pertinência e relevância do problema de estudo. Será avaliada 

a capacidade do candidato de levantar e analisar um problema na área de Estudos Linguísticos ou Literários, dentro das linhas de pesquisa do 

Programa, de propor hipóteses e metodologia para discussão, bem como argumentar a favor da análise proposta. A prova será gravada em áudio. 

 

O resultado final classificatório será a média aritmética das notas obtidas na prova de conhecimento específico e na prova oral. A média geral 

mínima para aprovação é 7,0 (sete vírgula zero). 
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4.3 A bibliografia indicada para as provas específicas de cada área, indicada e aprovada pela Coordenadoria e divulgada previamente, encontra-

se listada no Anexo C deste Edital. 

 

4.4 O processo seletivo (PS) para os níveis mestrado e doutorado deverá obedecer ao seguinte calendário:  

 

AGOSTO 2013 

14 (quarta feira)– Divulgação do Edital 

16 (sexta feira) – Divulgação dos membros da Banca Examinadora do Processo Seletivo 2014 

28, 29 e 30 (quarta, quinta e sexta feiras) – Inscrição ao PS 2014 

 

SETEMBRO 2013 
18 (quarta feira)  Divulgação das inscrições homologadas 

19 e 20 (quinta e sexta feiras)  Período para interposição de recursos 

24 (terça feira)  Resultado dos recursos 

25 (quarta feira) – Resultado da 1a. etapa do PS 2014 (Seleção de projetos) 

26 e 27 (quinta e sexta feiras)– Acesso à planilha de avaliação dos projetos e interposição de recursos 

 

OUTUBRO 2013 

1 (terça feira) – Resultado dos recursos  

4 (sexta feira) – 2a. etapa do PS 2014 (Prova de Conhecimentos Específicos) 

29 (terça feira) – Resultado da 2 a. etapa do PS 2014 (Prova de Conhecimentos Específicos) 

30 e 31 (quarta e quinta feiras) – Acesso à planilha de avaliação da prova de conhecimentos específicos e período para interposição de recursos 

 

NOVEMBRO 2013 

14 (quinta feira) – Resultado dos recursos e divulgação do resultado final da 2a. etapa do PS 2014 (Prova de Conhecimentos Específicos) 

20, 21 e 22 (quarta, quinta e sexta feiras) – 3 a. etapa do PS 2014 (Prova Oral) 

29 (sexta feira) – Resultado preliminar das 3 (três) etapas do PS 2014   
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DEZEMBRO 2013 

3 e 4 (terça e quarta feiras) – Acesso à planilha de avaliação da prova oral e período para interposição de recursos ao PS 2014 

13 (sexta feira) – Resultado dos recursos 

17 (3ª. feira) – Reunião de homologação do resultado final do PS 2014 

18 (4ª. feira) – Divulgação do resultado final homologado do PS 2014  

 

4.5 O resultado final classificatório, com os nomes dos candidatos aprovados e respectiva nota final de aprovação, será divulgado na secretaria do 

Programa, e na página eletrônica do Programa. 

 

4.6 Sob hipótese alguma, serão fornecidos resultados de qualquer uma das etapas por telefone, fax ou correio eletrônico, devendo os candidatos, 

inclusive os de outras cidades, consultar os resultados que serão afixados na secretaria e divulgados na página do Programa. 

 

4.7 Conforme o calendário constante do item 4.4, fica estabelecido o prazo de 2 (dois) dias úteis após a divulgação dos resultados  da 1
 a,

, 2
 a
. e 3

 

a
. etapas para acesso à prova, à planilha individualizada de correção e para interposição de recursos. O recurso deverá ser entregue na secretaria 

do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, pessoalmente ou por procuração, no horário de 8h às 12h e de 14h às 17h30. A consulta 

à planilha individualizada de correção deverá ser feita pelo candidato presencialmente na secretaria do Programa. Não serão aceitos recursos por 

correio eletrônico, fax ou correio. 

 

4.8 Os candidatos não aprovados deverão providenciar a retirada de seus documentos, na secretaria do Programa de Pós-Graduação em Letras e 

Linguística, no prazo de 60 (sessenta dias) após a divulgação do resultado final. Findo esse prazo, os documentos serão encaminhados à 

reciclagem. 

 

 

5. DA MATRÍCULA 

 

5.1 A data da matrícula ocorrerá em dias a serem divulgados na página do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística. 

 

5.2 Em data e horário a serem posteriormente divulgados pela Coordenação do Programa, haverá uma reunião com candidatos aprovados, no 

Auditório Egídio Turchi da Faculdade de Letras. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para este processo seletivo contidas neste Edital.  

 

6.2 Não haverá restituição de taxa de inscrição, exceto na hipótese de não realização deste concurso. 

 

6.3 O candidato será eliminado do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, por burla ou tentativa de burla de quaisquer das 

normas definidas neste Edital, bem como por tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida neste processo seletivo. 

 

6.4 O não comparecimento do candidato em quaisquer das fases resultará em sua eliminação do processo seletivo. 

 

6.5 O candidato deverá manter atualizado o seu endereço na Secretaria do Programa, enquanto estiver participando do processo seletivo. 

 

6.6 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações em dispositivos legais e normativos a ele 

posteriores, não serão objetos de avaliação nas provas do processo seletivo. 

 

6.7 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos a critério da Coordenação do Programa. 

 

 

Goiânia, 23 de julho de 2013. 

 

 
Profª Drª  Maria Cristina Faria Dalacorte Ferreira 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística 
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ANEXO A 

 

OFERTA DE VAGAS 
 

ÁREA DE ESTUDOS LÍNGUÍSTICOS 

 
 

Docente Número de vagas 

 Mestrado Doutorado 

Agostinho Potenciano de Souza 2 1 

Alexandre Ferreira da  Costa 2 2 

Carla Janaína Figueredo 2 - 

Christiane Cunha de Oliveira  2 1 

Dilys Karen Rees 1 1 

Eliane Carolina de Oliveira 1 1 

Eliane Marquez da Fonseca Fernandes 2 2 

Elza Kioko Nakayama Nenoki do Couto 1 2 

Francisco José Quaresma de Figueiredo 1 1 

Joana Plaza Pinto 2 2 

Kátia Menezes de Sousa 1 2 

Lucielena Mendonça de Lima 2 2 

Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago 1 1 

Maria do Socorro Pimentel da Silva 2 1 

Maria Sueli de Aguiar 2 2 

Mônica Veloso Borges 2 - 

Rosane Rocha Pessoa 1 3 

Sebastião Elias Milani 1 1 

Sílvia Lúcia Bigonjal Braggio 1 1 

Sinval Martins de Souza Filho 2 - 

Tânia  Ferreira Rezende Santos  2 - 

Vânia Cristina Casseb Galvão 1 1 

TOTAL 34 27 
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ÁREA DE ESTUDOS LITERÁRIOS 

 

 
Docente Número de vagas 

 Mestrado Doutorado 

Antón Corbacho Quintela - 2 

Cássio da Silva Araújo Tavares 3 - 

Goiandira de Fátima Ortiz de Camargo 1 2 

Heleno Godói de Sousa 1 1 

Jamesson Buarque de Souza 2 1 

Jorge Alves  Santana 1 2 

Leila Borges Dias Santos 2 - 

Marilúcia Mendes Ramos 1 1 

Pedro Carlos Louzada Fonseca 1 2 

Renata Rocha Ribeiro 2 - 

Rodrigo Vieira Marques 2 - 

Solange Fiuza Cardoso Yokozawa 2 2 

Sueli Maria de Oliveira Regino 2 - 

Suzana Yolanda Lenhardt Machado - 1 

Zênia de Faria 2 1 

TOTAL 22 15 
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ANEXO B 

 

   Docentes, linhas de pesquisa, projetos e áreas/temas de interesse de pesquisa e de orientação 

 

ÁREA DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

 

Docente Linha(s) de pesquisa Projeto(s) de pesquisa 
Áreas/temas de interesse de pesquisa e de 

orientação, vinculados ao(s) projeto(s) de pesquisa 

Agostinho Potenciano de 

Souza 

L.P. 7 

 

Leitura e escrita: urgências de ensino 

 

Leitura: práticas de leitura escolares e não-escolares, 

formação de leitores; 
Escrita: práticas de escrita escolares e não-escolares; 

formação para a produção de textos. 

 

 

 

 

 

 

Carla Janaina Figueredo 

 

 
 

 

 
 

 

L.P. 6  

Diálogos interculturais em sala de aula de inglês: por uma 

pedagogia crítica e dialógica da apropriação (UFG); 

ELADIS - Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Ensino/Aprendizagem de Línguas: Afetividade, Discurso, 

Identidade e Sociedade (UnB/UFG). 

 

O papel da interação social no processo de 

aprendizagem de línguas estrangeiras (LEs) com base 
no sociointeracionismo de Vygotsky; 

O princípio dialógico bakhtiniano e suas perspectivas 

para o processo ensino-aprendizagem de LEs; 

A construção das múltiplas identidades culturais nas 

práticas discursivas de aprendizes brasileiros de LEs; 

Estudos interculturais com ênfase no 
desenvolvimento da competência intercultural do 

sujeito-aprendiz de LE; 

Formação de professores de LEs pelo viés da 
pedagogia crítica e dialógica da apropriação. 

Dilys Karen Rees 

 

 

L.P. 5  

L.P. 6  

 

A porosidade das fronteiras culturais: a dialogia nas 

produções textuais produtos da mundialização da cultura; 

Múltiplas vozes: língua e linguagem em contextos 
sociolinguisticamente complexos (2ª. Etapa). 

Linguística aplicada/análise de textos literários pós 

coloniais, textos de ‘pop fiction’, textos eletrônicos, 
livros didáticos, focalizando a mundialização da 

cultura e a interculturalidade; 

Linguística aplicada/ interculturalidade no ensino de 
L2 em situações sociolinguisticamente complexas, 

estudos etnográficas da sala de aula de L2, a 

identidade sócio-cultural do professor e do aprendiz 
de L2. 
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Eliane Carolina de Oliveira 

 

 

L.P. 6  

 

 

TECLE – trajetórias: ensino, computador e língua 

estrangeira. 

 

Pesquisa sobre ensino e aprendizagem de línguas 
estrangeiras: formação inicial e continuada de 

professores; 

Ensino-aprendizagem mediado pelas novas 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs); 

Uso pedagógico dos recursos das novas TICs; 

Crenças e processos de aprendizagem e de 
desenvolvimento profissional da docência mediante 

as novas TICs; 

Contextos educacionais presenciais, híbridos e a 
distância. 

Elza Kioko Nakayama Nenoki 

do Couto 

L.P. 5  

L.P. 7  

NELIM: Língua, narratividade e imaginário nos discursos 
escrito e oral da perspectiva ecolinguística. 

 

Estudo acerca da Teoria da Antropologia do 

Imaginário, da Semiótica Discursiva de Greimas, da 
Ecolinguística e da Análise do Discurso. Aplicação 

das teorias estudadas no desenvolvimento de 

estratégias de análise, interpretação e compreensão de 
diferentes gêneros orais e/ou escritos; 

Estudo ecolinguístico: línguas minoritárias, línguas 

em contato. 

Francisco José Quaresma de 

Figueiredo 

L.P. 6  

 

Os efeitos da colaboração na aprendizagem de línguas - 
estudos em ambientes presenciais e virtuais. 

 

Interação em sala de aula e no ambiente virtual; 

Erro, correção e avaliação; 

Aprendizagem colaborativa; 

Ensino e aprendizagem de línguas; 
Crenças; 

Estratégias comunicativas. 

Joana Plaza Pinto 

L.P. 5  

L.P. 7  

  

Marcas corporais, marcas linguísticas: intersecções 

metadiscursivas entre línguas e corpos no Brasil 

Pragmática 
Atos de Fala 

Linguística Aplicada Crítica 

Interconexões entre corpo, linguagem e identidades 
Descolonização epistêmica 

Diversidade Linguística e Flutuações Migratórias 

Linguagem, Feminismo e Estudos de Gênero 

Kátia Menezes de Sousa 

 

L.P. 7  
Práticas Discursivas da Contemporaneidade: os 
enunciados, os saberes e as relações de poder. 

Análise do discurso de linha francesa. 

Análise de temas da atualidade em sua relação com a 

história, os sujeitos e os discursos. 

Análise de práticas discursivas diversas, 
considerando-se os enunciados, os saberes e as 

relações de poder.  
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Lucielena Mendonça Lima 

 L.P. 6  

 

Relações interculturais no ensino e formação de 
professores de espanhol e português no contexto do 

MERCOSUL: cidadania, identidade e representações no 

processo de integração educativa. 
Relação sujeito/línguas-culturas e a formação de falantes 

e professores brasileiros de espanhol. 

Processos de ensino-aprendizagem e formação de 
professores de espanhol e português como línguas 

estrangeiras.  

Perspectiva intercultural de ensino e formação de 
professores de línguas estrangeiras. 

 

Maria de Lourdes Faria dos 

Santos Paniago 

L.P. 7  

 

Produção de identidades por dispositivos de 

disciplinamento. 

Análise de discurso de base foucaultiana; 

Análise de discursos sincréticos. 

Maria do Socorro P. da Silva 
LP4 

LP6 

O impacto das línguas indígenas na formação superior de 

docentes indígenas 

A função social das línguas indígenas 
Políticas de revitalização de línguas indígenas ameaçadas 

de extinção e educação bilíngue e intercultural indígena.  

Descrição e documentação de línguas.Bilinguismo 

em contexto minoritário(indígena); 

Aquisição de línguas indígenas em situação de morte 
ou de revitalização; 

Políticas linguísticas.Ensino e aprendizagem de 

línguas indígenas; 
Bilinguismo e educação escolar indígena 

Descrever línguas da família Karajá: fonética, 

fonologia, morfologia, semantica e léxico;  
Estudos sociolinguísticos de sociedades indígenas da 

região Araguaia-Tocantins 

Maria Suelí de Aguiar 
L.P. 4  

L.P. 5  

Estudos das línguas Páno; 

A linguística e a história de colonização de Goiás. 

Descrever línguas da família Páno: fonética, 
fonologia, morfologia e léxico; 

Descrever diacronicamente a língua portuguesa. 

Estudos onomásticos. 

Mônica Veloso Borges 

 

L.P. 4  

L.P. 5  

 

Documentação de saberes tradicionais: subsídios para a 
formação prática de docentes indígenas para o exercício 

do magistério em educação bilíngue intercultural. 

A função social das línguas indígenas na educação 
bilíngue intercultural. 

 

Documentação, descrição e análise de línguas, 
especialmente indígenas; 

Análise de fenômenos fonético-fonológicos, 

morfossintáticos e semânticos de línguas, 
especialmente indígenas; 

Estudos lexicográficos de línguas, especialmente 

indígenas; 
Língua, cultura e sociedade; 

Línguas em contato; 

Bilinguismo em contextos minoritários (indígenas); 
Educação escolar indígena; 

Formação de professores indígenas. 

Rosane Rocha Pessoa 
L.P. 6  

 

Linguística Aplicada Crítica: Estudos sobre Ensino e 
Formação de Professoras/es de Língua Estrangeira. 

Múltiplas vozes: língua e linguagem em contextos 

sociolinguisticamente complexos. 

 

Ensino crítico de língua estrangeira, formação crítica 

de professores/as, pesquisa colaborativa e mudança 
de professores/as. 
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Sebastião Elias Milani 

L.P. 4  

L.P. 6  

 

Construção do acervo audiovisual da língua falada em 
Goiás e execução do Atlas linguístico de Goiás - 

ALINGGO  

Sociolinguística, Linguística diacrônica, Linguística 

Sincrônica, Historiografia Linguística. 

 

Silvia Lucia Bigonjal Braggio 

 

L.P. 4  

L.P. 5  

LIBAS- Línguas Indígenas Brasileiras Ameaçadas de 

Extinção: documentação (análise e descrição) e tipologias 

sociolinguísticas 

Sociolinguística, etnossintaxe: línguas indígenas, 

línguas em contato, bilinguismo e aquisição de L1 e 
L2 oral e escrita, variedades étnicas português-língua 

indígena. 

Sinval Martins de Sousa Filho 
L.P. 4  
L.P. 6  

Aquisição da língua Xerente (Jê); 

Leitura e escrita: ações de mediação pedagógica. 

 

Estudos sobre documentação linguística (análise e 

descrição de línguas), línguas em contato, 

bi(multilinguismo), especialmente das Línguas 

Indígenas Brasileiras; 
Aquisição de línguas (oral e escrita). Ensino e 

aprendizagem da produção textual. Os gêneros 

discursivos; 
Análise e produção de materiais didáticos e 

paradidáticos das disciplinas Linguística e Língua 

Portuguesa; 
Estudos sobre os processos de leitura. 

Vânia Cristina Casseb Galvão 
L.P. 4  

L.P. 6  

O português contemporâneo falado em Goiás – Fala 

Goiana; 

O ensino de língua portuguesa no Brasil e em Portugal: 

bases epistemológicas, objetivos e conteúdos. 

Descrição e análise do português brasileiro, 

Gramaticalização e Cognição; 

Funcionalismo aplicado ao ensino. 
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   Docentes, linhas de pesquisa, projetos e áreas/temas de interesse de pesquisa e de orientação 
 

ÁREA DE ESTUDOS LITERÁRIOS 
 

 
 

Docente 

 
Linha(s) de pesquisa Projeto(s) de pesquisa 

Áreas/temas de interesse de pesquisa e de orientação, 

vinculados ao(s) projeto(s) de pesquisa 

Antón Corbacho Quintela 

 

L.P. 3 

 

 
 

 

O Brasil como elemento repertorial dos escritores oriundos de 
Estados de língua espanhola como língua oficial 

 

 

Aculturação e literatura: a transformação do Brasil em matéria 

repertorial de sistemas literários estrangeiros; 
As representações de identidades estrangeiras na produção 

literária brasileira; 

 Processos de estruturação de proto-sistemas, para-sistemas e 
subsistemas literários. 

Goiandira de F. Ortiz de 

Camargo 

L.P. 1 
L.P. 2 

 

 

Poética das subjetividades: Estudos das Configurações Líricas 
na Poesia Brasileira Contemporânea 

Estudos de poesia: subjetividade, recepção, ensino e criação 

 

Poesia brasileira moderna contemporânea; 

Poesia portuguesa contemporânea; 

Subjetividade lírica; 
Ensino de poesia; 

Formação de leitor de poesia. 

Heleno Godói de Sousa Heleno 

Godoy 

L.P. 1 
L.P. 2 

Teorias da Narrativa 
 

Narratologias, Literaturas Africanas de Língua Inglesa 

(principalmente do Zimbábue); 
 Literatura Irlandesa, Literatura Brasileira; 

Literatura e Cinema. 

 

 

 

Jamesson Buarque de Souza 

 

 

 

 

 

L.P. 1  

 
 

Presença do estilo épico na poesia brasileira moderna e 
contemporânea 

Estudos de poesia: subjetividade, recepção, ensino e criação 

Poética das subjetividades: estudos das configurações líricas 
na poesia brasileira contemporânea 

 

 Teoria, Criação, Crítica e Ensino de Poesia. Projetos sobre: 

(a) Estudos de poesia épica, relações entre épica e lírica, 
hibridismo de gênero; 

(b) Estudos sobre criação de poetas clássicos, modernos ou 

contemporâneos de língua portuguesa; 
(c) Estudos sobre criação poética, considerando-se suas 

relações sócio-históricas e políticas; 

(d) Estudos sobre poesia popular e outras (poema em prosa, 
poema verbi-voco-visual, poema-livro, e-poema) em língua 

portuguesa; 
(e) Estudos sobre o ensino de poesia na escola. 

Leila Borges Dias Santos 

 

 

L.P. 1  

L.P. 2 
 

 

 

Literatura e Patriarcalismo em Goiás 
Literatura e Catolicismo em Goiás 

 

Modernidade, relação Literatura e História, identidade, 

nação, cultura e cidade 

 

Marilúcia Mendes Ramos L.P. 3 

 

Literaturas em Língua Portuguesa: diálogos históricos e 
culturais 

 

Estudos comparados de narrativas em língua portuguesa. 
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Pedro Carlos Louzada Fonseca 

 

 

L.P. 2  
L.P. 3  

Mulher difamada e mulher defendida no pensamento 

medieval: textos fundadores 
A cronística do descobrimento e colonização do Brasil: 

ideário, formas do imaginário e representação 

Literatura medieval europeia ocidental; 

Literatura colonial latino-americana; 
Estudos culturais; 

Estudos de gênero (gender). 

 

Renata Rocha Ribeiro 

 

 

L.P. 1  

L.P. 2 

  

Aspectos do romance contemporâneo brasileiro 
 

Narrativa moderna/ contemporânea; 

Estudos comparados em narrativa; 
Estudos comparados em narrativa e outras artes; 

Narrativa brasileira; 

Rodrigo Vieira Marques 

 

 
L.P. 1  

L.P. 2  

 
 

 

 

Fenomenologia, hermenêutica e estética da recepção: as 
fronteiras da teoria literária 

Corpo e Erotismo no Simbolismo Francês: as Poéticas da 

Encarnação 
 

 

 

Estudo das relações entre literatura e filosofia: da presença do 

literário na obra filosófica à presença do filosófico na obra 
literária; 

Estudo das relações entre filosofia e linguagem poética na 

modernidade literária, com destaque para os conceitos de 
“subjetividade”, “paisagem”, “voz poética”, “corporeidade” e 

“experiência do mundo”; 

Estudo de fronteiras e intervalos da obra literária: Filosofia, 
História, Psicologia e Psicanálise, sobretudo, em literaturas de 

expressão francesa. 

Solange Fiuza C. Yokozawa L.P. 1 Poesia brasileira contemporânea e tradição 

 

Poesia brasileira moderna e/ou contemporânea. 
 

Sueli Maria de Oliveira Regino  L.P. 3 

 

 

Dramaturgia, educação e imaginário 

 

Literatura e imaginário; Dramaturgia e educação; Literatura e 

educação; Literatura e educação de surdos. 

Suzana Yolanda Lenhardt M. 

Cánovas 
L.P. 3 

 

Literatura, mitologia e imaginário 

Antropologia do imaginário, hermenêutica simbólica e 

mitologia; 

 Narrativa fantástica. 
 

Zênia de Faria 
L.P. 1 

L.P. 2 

 

 

A poética de João Cabral de Melo Neto; 
Metaficção e noções correlatas: conceitos e terminologias; 

Metaficção;  

Metaficção historiográfica;  

Intertextualidade;  
Estudos da narrativa;  

O personagem escritor;  

O hibridismo de gêneros; 
Poéticas da modernidade. 
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       ANEXO C 

 

BIBLIOGRAFIA PARA O PROCESSO SELETIVO 2014 

ÁREA: ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

 

LP4 

1. Livro básico: FIORIN, José Luiz (Org.). Introdução à Lingüística. v. 1 e 2. São Paulo: Contexto, 2006. 

 

2. SAUSSURE, F. Curso de Lingüística Geral. São Paulo: Cultrix, 1990. 

 

3. LYONS, J. Linguagem e Lingüística: uma introdução. São Paulo: LTC, 1989. 

 

4. MOURA NEVES, M. H. A gramática funcional. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

 

LP5 

1. Livro básico: FIORIN, José Luiz (Org.). Introdução à Lingüística. v. 1 e 2. São Paulo: Contexto, 2006. 

 

2. BORTONI-RICARDO, Stella Maris. Do campo para a cidade: estudo sociolinguístico de migração e redes sociais. Trad. de Stella Maris 

Bortoni-Ricardo e Maria do Rosário Rocha Caxangá. São Paulo: Parábola Editorial, 2011. 

 

3. MOLLICA, Maria Cecília; BRAGA, Maria Luiza. Introdução à Sociolingüística. São Paulo: Contexto, 2003. 

 

4. SIGNORINI, I. Situar a linguagem. São Paulo: Parábola, 2011. 
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LP6 

1. Livro básico: FIORIN, José Luiz (Org.). Introdução à Lingüística. v. 1 e 2. São Paulo: Contexto, 2006. 

 

2. ROJO, Roxane. A prática de linguagem em sala de aula. São Paulo: Mercado das Letras, 2000. 

 

3. MOITA LOPES, Luís Paulo da. Por uma lingüística aplicada indisciplinar. 2. ed. São Paulo: Parábola, 2006. 

 

4. KLEIMAN, Ângela; CAVALCANTI, Marilda do Couto (Org.). Lingüística Aplicada: suas faces e interfaces. São Paulo: Mercado das 

Letras, 2007. 

 

LP7 

1. Livro básico: FIORIN, José Luiz (Org.). Introdução à Lingüística. v. 1 e 2. São Paulo: Contexto, 2006. 

 

2. BAKHTHIN, M.; VOLOCHINOV, V. Marxismo e filosofia da linguagem. Trad. de M. Lahud e Y. F. Vieira. São Paulo: Hucitec, 1995. 

Disponível em: http://www.4shared.com/document/UaMhDpP2/Bakhtin_-_Marxismo_e_filosofia.htm. Acesso em: 20 mai. 2013. 

 

3. FERNANDES, Cleudemar. Análise do discurso: reflexões introdutórias. São Carlos: Claraluz, 2012. 

 

4. GREGOLIN, M. R. Foucault e Pêcheux: na análise do discurso - diálogos e duelos. São Carlos, SP: Claraluz, 2007. 

 

5. SARFATI, G-É. Princípios da Análise do discurso. Trad. de Marcos Bagno. São Paulo: Ática, 2010. 

 

Obs.: A área de Estudos Linguísticos não indica bibliografia para a Prova de Conhecimento Específico do 

Doutorado. 

http://www.4shared.com/document/UaMhDpP2/Bakhtin_-_Marxismo_e_filosofia.htm
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BIBLIOGRAFIA PARA O PROCESSO SELETIVO 2014 

ÁREA: ESTUDOS LITERÁRIOS (MESTRADO) 

 

LIVROS: 

1. ARISTÓTELES. Poética. Trad. Eudoro de Souza. 3. ed. São Paulo: Ars Poetica, 1993. 

 

2. BOSI, Alfredo. O ser e o tempo da poesia. 8. ed. (rev. e aumentada). São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 

 

3. CANDIDO, Antonio. Formação da Literatura Brasileira: momentos decisivos. 8. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1997; 12. ed. Rio de 

Janeiro: Ouro sobre azul, 2006. 

 

4. SZONDI, Peter. Teoria do drama moderno. Trad. Luiz Sérgio Rêpa. São Paulo: Cosac & Naify, 2001. 

 

CAPÍTULOS: 

5. ADORNO, Theodor. Palestra sobre lírica e sociedade. In: ______. Notas de Literatura I. Trad. Jorge de Almeida. São Paulo: Editora 

34/Duas Cidades, 2003. p. 65-90. 

 

6. AUERBACH, Erich. A cicatriz de Ulisses. In: _____. Mimesis: a representação da realidade na Literatura Ocidental. Trad. George Bernard 

Sperber. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1976. p. 1-20. 

 

7. ______. A meia marrom. In: _____. Mimesis: a representação da realidade na Literatura Ocidental. Trad. George Bernard Sperber. 2. ed. 

São Paulo: Perspectiva, 1976. p. 471-498. 

 

8. BAKHTIN, Mikhail. Epos e romance. In: _____. Questões de literatura e estética: a teoria do romance. Trad. A. F. Bernardini et al. São 

Paulo: Unesp/Hucitec, 1988. p. 397-428. 

 

PARA O DOUTORADO: NÃO HÁ INDICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 


