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Nota Inicial:

Este informativo é uma forma de ajudar o candidato a compreender melhor o Edital
de Seleção. Assim sendo, caso haja algum conflito de informação, deve-se seguir o
que está proposto no edital.
Link do edital:
http://www.poslin.letras.ufmg.br/images/Edital_Poslin_2015_VERS%C3%83O_DEFINI
TIVA.pdf

Para maiores informações:

Secretaria

HORÁRIO DE ATENDIMENTO EXTERNO DA SECRETARIA DO POSLIN: de 13:30 ÀS
17:00 Horas
Av. Antônio Carlos, 6.627 – Faculdade de Letras - Sala 4035
Campus UFMG – Pampulha
CEP: 31270-901
Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil
Telefone: (31) 3409-5492 / Telefax: (31) 3409-5113
E-mail: poslin@letras.ufmg.br
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1 - Informações gerais
1.1 - Apresentação
O Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos (POSLIN) tem por objetivo
formar pessoal qualificado para o exercício das atividades profissionais de ensino e
pesquisa, a partir dos cursos de Mestrado e de Doutorado em Estudos Linguísticos.
O programa como um todo é organizado em três áreas de concentração que
abrigam quinze linhas de pesquisa, a saber:
ÁREA 1 - Linguística Teórica e Descritiva
(1A) Estudo da Variação e Mudança Linguística
(1B) Organização Sonora da Comunicação Humana
(1C) Estudos da Língua em Uso
(1D) Processamento da Linguagem
(1E) Estudos Linguísticos baseados em Corpora
(1F) Estudos em Sintaxe Formal
(1G) Gramáticas de Línguas Indígenas
(1H) Fonologia
(1I) Estudos na interface sintaxe e semântica lexical
ÁREA 2 - Linguística do Texto e do Discurso
(2A) Textualidade e Textualização em Língua Portuguesa
(2B) Análise do Discurso
ÁREA 3 - Linguística Aplicada
(3A) Ensino/Aprendizagem de Línguas Estrangeiras
(3B) Estudos da Tradução
(3C) Linguagem e Tecnologia
(3D) Ensino do Português

1.2 - Admissão
A admissão se faz, num primeiro momento, para uma área de concentração e, em
seguida, para uma linha de pesquisa específica pertencente à referida área, até o
limite de vagas disponíveis, ou seja, aquelas previstas no Edital de Seleção em curso.
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1.3 - Início do curso
Os cursos de mestrado e doutorado começarão no primeiro semestre letivo de 2015,
de acordo com o calendário da UFMG.
1.4 - Duração
Mínima: um ano para Mestrado e dois anos para Doutorado.
Máxima: dois anos para Mestrado e quatro anos para Doutorado.

2 - Seleção para o Mestrado
2.1 - Vagas
Para o ano de 2015, estão sendo ofertadas 79 (setenta e nove) vagas em nível de
mestrado.


Atenção: Cada candidato terá direito a apresentar apenas 1 (uma) inscrição
ao processo de seleção

2.2 - Etapas da seleção de mestrado
A seleção para o mestrado incluirá duas etapas:
2.2.1 - prova específica escrita, etapa eliminatória e classificatória.
2.2.1.1 - Avaliação escrita, por área de concentração, versando sobre
conteúdos programáticos divulgados neste informativo e no site do site do
Programa. A bibliografia encontra-se listada abaixo.
2.2.1.2 - Com valor de 100 pontos e peso 3, esta prova avaliará: i) capacidade
de argumentação, fundamentada teórica e/ou empiricamente, sobre
questões propostas a partir dos itens programáticos das linhas de pesquisa
(80 pontos); ii) adequação aos aspectos linguístico-formais de expressão e
de organização textual (20 pontos). A nota mínima exigida para aprovação
nessa etapa é de 70 pontos em 100. As provas específicas terão duração de
04 (quatro) horas e serão aplicadas pelo POSLIN na Faculdade de Letras da
UFMG, no dia 29/09/2014, em local e horário a serem divulgados pelo próprio
POSLIN/FALE. O resultado desta etapa será divulgado pelo POSLIN/FALE, no
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dia 17/10/2014, a partir das 17 horas. Somente os candidatos aprovados nesta
etapa participarão da etapa seguinte.

Sugestões de como estudar para a prova
a. Após escolher a área na qual fará sua inscrição, observe o programa e a
bibliografia sugerida.
b. A prova do mestrado é composta por questões abertas, podendo solicitar
abordagens teóricas e também aplicações práticas de determinados
conceitos. As respostas são dissertativas e devem, necessariamente, se
basear na bibliografia indicada por cada área.
c. Os programa são essenciais para norteá-lo sobre quais poderiam ser os
possíveis conteúdos cobrados. Por esta razão, leia-os atentamente.
d. A partir dos itens dos programas, leia os textos indicados, faça fichamentos
ou mesmo pequenos textos dissertativos como forma de treinamento da
escrita e da argumentação. Você pode, ao longo do tempo, ir aprimorando a
escrita e a compreensão das teorias.
e. Atenção para o fato de que um item do programa pode ter mais de uma
referência bibliográfica. Por isso é importante também relacionar como um
ou outro autor pensa, se suas posições são convergentes ou divergentes,
etc.
f. No momento da prova, não é permitido nenhuma forma de consulta, mas
este tipo de exercício sugerido pode ajudar a organizar as ideias e a ser mais
objetivo no momento da realização da avaliação.
g. A duração da prova é de 4 (quatro) horas e a prova deve ser feita a caneta.

2.2.2 - exame do texto expositivo, etapa eliminatória e classificatória.
2.2.2.1 O texto expositivo será avaliado a partir dos seguintes critérios:
pertinência dos objetivos e do tema de interesse em sua relação à linha de
pesquisa pretendida (40 pontos), a capacidade de argumentação (25
pontos), a organização linguístico-textual (25 pontos). Será ainda avaliada a
trajetória acadêmico/ profissional descrita no Currículo Lattes do candidato
correlacionada com o tema da área de pesquisa escolhida (10 pontos). Esta
etapa tem valor de 100 pontos e peso 1. A nota mínima exigida para
aprovação nessa etapa é de 70 pontos em 100. O resultado desta etapa será
divulgado junto com o resultado final.
2.2.2.2 - dados sobre texto expositivo:
 Folha de rosto - contendo a linha de pesquisa à qual o candidato pretende se
vincular e a assinatura do candidato.
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o Atenção: somente na folha de rosto pode haver identificação. Não se
identifique ao longo do texto expositivo, pois poderá ser
desclassificado, já que todo o processo de seleção deve ser anônimo.
 Elementos textuais (faça um texto dissertativo explicitado os itens abaixo):
 explicite o tema de interesse e objetivo(s) de pesquisa, relacionando-os à
linha de pesquisa à qual se candidata;
 argumente sobre as competências de que dispõe para desenvolver a
pesquisa pretendida e como as desenvolveu em sua trajetória acadêmica
e/ou experiência profissional;
 Deve seguir a seguinte formatação:
o extensão: deve conter de 2 a 4, incluindo a folha de rosto e
bibliografia (se for aplicável);
o margens esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior de 2 cm,
fonte 12, espaço 1,5 entrelinhas e espaço simples nas citações textuais
longas (quando for o caso), bem como em notas de rodapé.

2.3 - Bibliografia relativa às áreas
ÁREA 1: Linguística Teórica e Descritiva
Programa:
I.
II.

Perspectivas fundamentais do pensamento linguístico: o estruturalismo, o
gerativismo, a sociolinguística, o funcionalismo e a linguística cognitiva.
Níveis de análise linguística:
a. Fonético e fonológico.
b. Morfológico e sintático.
c. Semântico e pragmático.
d. Sociolinguístico.

Bibliografia:
BISOL, L. A sílaba e seus constituintes. In: ABAURRE, M. B. (org.). Gramática do
Português Culto Falado no Brasil Volume VII: A Construção Fonológica da Palavra. São
Paulo: Editora Contexto, 2013.
CANÇADO, M. Manual de Semântica. São Paulo: Editora Contexto, 2012. (Capítulo
“Papéis Temáticos”).
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CEZARIO, M. M.; VOTRE, S. Sociolinguística. In: MARTELOTTA, M. E. (org.). Manual
de Linguística. São Paulo: Editora Contexto, 2008.
COSTA, M. A. Estruturalismo. In: MARTELOTTA, M. E. (org.). Manual de Linguística.
São Paulo: Editora Contexto, 2008.
CUNHA, A. F. Funcionalismo. In: MARTELOTTA, M. E. (org.). Manual de Linguística.
São Paulo: Editora Contexto, 2008.
KENEDY, E. Gerativismo. In: MARTELOTTA, M. E. (org.). Manual de Linguística. São
Paulo: Editora Contexto, 2008.
MARCHAL, A.; REIS, C. Produção da Fala. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2012.
(Capítulo 6).
MARTELOTTA, M. E.; PALOMANES. Linguística Cognitiva. In: MARTELOTTA, M. E.
(org.). Manual de Linguística. São Paulo: Editora Contexto, 2008.
PERINI, M. A. Princípios de Linguística Descritiva – Introdução ao Pensamento
Gramatical. São Paulo: Editora Parábola, 2006. (Capítulos 11, 12, 13 e 14).
TARALLO, F. L. A pesquisa sociolinguística. 2.ed. São Paulo: Editora Ática, 1986.

ÁREA 2: Linguística do Texto e do Discurso
Programa geral:
I.

Fundamentos de linguística do texto e do discurso

Bibliografia:
ANTUNES, Irandé. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola
Editorial, 2010.
CHARAUDEAU, P. Linguagem e discurso. São Paulo: Contexto, 2008.
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Linha (2A) - Textualidade e textualização em língua portuguesa:
Programa
I.
II.

Textualidade e textualização na língua oral escrita.
Gêneros e tipos textuais

Bibliografia:
ANTUNES, Irandé. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola
Editorial, 2005.
DECAT, Maria Beatriz N. A relevância da investigação dos processos linguísticos,
numa abordagem funcionalista, para os estudos sobre os gêneros textuais. In:
ANTONIO, Juliano D. (org.) Estudos descritivos do português: história, uso, variação.
São Carlos, SP: Claraluz, 2008. p. 169-191.
COSTA VAL, Maria da Graça. Texto, textualidade e textualização. In: Pedagogia
cidadã. Cadernos de Formação – Língua Portuguesa. São Paulo: UNESP, v. 1, 2004, p.
113-124.
DELL’ISOLA, Regina L. P. Retextualização de gêneros textuais e ensino de língua
portuguesa. ANAIS DO XV ENDIPE – ENCONTRO NACIONAL DE DIDÁTICA E PRÁTICA DE
ENSINO. Convergências e tensões no campo da formação e do trabalho docente:
políticas e práticas educacionais. Belo Horizonte, 2010.
MARINHO, Janice Helena C.; DACONTI, Geruza C.; CUNHA, Gustavo X. O texto e sua
tipologia: fundamentos e aplicações. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG,
2012.

Linha (2B) - Análise do discurso:
Programa
I.
II.

As concepções de sujeito em Análise do Discurso.
A noção de ethos: da retórica à Análise do Discurso.
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Bibliografia:
AMOSSY, Ruth (org.). Imagens de si no discurso: a construção do ethos. São Paulo,
Contexto, 2005.
CHARAUDEAU, Patrick. Uma teoria dos sujeitos da linguagem. In: MARI, Hugo et. al.
(orgs.). Análise do discurso: fundamentos e práticas. Belo Horizonte: Núcleo de
Análise do Discurso FALE/UFMG, 2001. p. 23-38.
COHEN, Maria Antonieta A. de M. A questão do sujeito e algumas articulações
possíveis: análise do discurso e psicanálise. In: LARA, Glaucia M. P.; MACHADO, Ida
Lucia; EMEDIATO, Wander (orgs.).Análises do discurso hoje. Rio de Janeiro:
Lucerna/Nova Fronteira, 2008. v. 1, p. 219-229.
MELLO, Renato de. Os múltiplos sujeitos do discurso no texto literário. In: MARI,
Hugo et al. (orgs.)Análise do discurso em perspectivas. Belo Horizonte: FALE/UFMG,
2003. p. 33-50.
MOTTA, Ana Raquel; SALGADO, Luciana (orgs.). Ethos discursivo. São Paulo:
Contexto, 2008. Partes I e II (p. 9-94).
POSSENTI, Sírio. Dez observações sobre a questão do sujeito. In: Linguagem em
(Dis)curso, Tubarão, v. 3, Número Especial, p. 27-35, 2003.

ÁREA 3: Linguística Aplicada
Programa geral:
I.

Letramento e gêneros.

Bibliografia
DELL'ISOLA, R. L. P. Perspectivas teóricas subjacentes às noções de gênero: textual
ou discursivo? In: DELL'ISOLA, R. L. P. Gêneros textuais: o que há por trás do
espelho? Belo Horizonte: Editora FALE/UFMG, 2012, v. , p. 08-19.
HYLAND, K. Genre: Language, context, and literacy. Annual Review of Applied
Linguistics. v.22. p, 113-135, 2002.
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PERRY, K. (2012). What is Literacy? – A critical overview of sociocultural
perspectives. Journal of Language and Literacy Education. v. 8, n.1, p. 50-71.
Disponível em:<">http://jolle.coe.uga.edu/wp-content/uploads/2012/06/What-isLiteracy_KPerry.pdf>
SOARES, M. Letramento e alfabetização: as muitas facetas. Revista Brasileira de
Educação. n.25, 2004. Disponível em:
<">http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n25/n25a01.pdf/>

Linha (3A) - Ensino/aprendizagem de língua estrangeira:
Programa:
I.
II.
III.

Conceito de língua.
Língua e aprendizagem
Aquisição de segunda língua

Bibliografia
MENEZES, V. Second Language Acquisition: Reconciling Theories in Open Journal of
Applied Science (OJAppS), Vol.3 No.7 2013.p. 393-403. November 5, 2013, Disponível
em: <">http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=39021>
SIMPSON, J (Org). The Routledge handbook of applied linguistics. London; New York:
Routledge,
2011. (cap.
11
e
12).
Disponível
em: <">http://uploadpa.com/beta/12/7mi756akro0e754zh8z.pdf>

Linha (3B) - Estudos da Tradução:
Programa:
I.
II.
III.
IV.

A tradução como tópico de especulação.
A tradução como objeto de estudo científico.
O campo disciplinar Estudos da Tradução.
Abordagens linguísticas da tradução.
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Bibliografia
MALMKJAER, K. Linguistics and the language of translation. Edinburgh: Edinburg
University Press, 2005. paginas 1-42 From writings on translation to translation
studies. Mapping and approaching translation studies. Translation and language.

Linha (3C) - Linguagem e tecnologia:
Programa:
I. Hipertexto
II. Letramento digital
III. Tecnologia e aprendizagem
Bibliografia:
COSCARELLI, C. Hipertextos na teoria e na prática. Belo Horizonte: Autêntica, 2012.
NAWAZ, A.; KUNDI, G. M. Digital literacy: An analysis of the contemporary
paradigms . Journal of Science and Technology Education Research. V., n. 2, pp. 19 - 29,
July 2010. Disponível em:
http://www.academicjournals.org/article/article1379488135_Nawaz%20and%20Kundi
.pdf
SNYDER, I. Antes, agora, adiante: hipertexto, letramento e mudança. Educação em
Revista. v.26, n.3. p. , 2010. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S010246982010000300013
Linha (3D) - Ensino do português:

ESTA LINHA NÃO ESTÁ OFERECENDO VAGAS NA SELEÇÃO ATUAL. LAMENTAMOS
O INCONVENIENTE.
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3 - Seleção para o Doutorado
3.1 - Vagas
Para o ano de 2015, estão sendo ofertadas 49 (quarenta e nove) vagas em nível de
doutorado.


Atenção: Cada candidato terá direito a apresentar apenas 1 (uma) inscrição
ao processo de seleção

3.2 - Etapas da seleção de doutorado
A seleção para o doutorado incluirá três etapas:
3.2.1 avaliação do projeto de pesquisa, etapa eliminatória.
O projeto de pesquisa será examinado a partir dos seguintes critérios:
(i)
adequação da proposta à linha escolhida;
(ii)
adequação da proposta à pesquisa e tema escolhidos;
(iii)
adequação aos aspectos linguístico-formais de expressão e de
organização textual, bem como a estrutura do projeto.
O projeto deverá ser apresentado com uma folha de rosto contendo o título, a linha
de pesquisa à qual o projeto pretende se vincular e a assinatura do candidato. Não
poderá haver, ao longo do projeto, nenhuma identificação do candidato, sob pena
de desclassificação. A proposta deverá estar vinculada a uma das linhas de pesquisa
do Programa, cuja relação está disponível na Secretaria e no site do POSLIN.
FOMATAÇÃO: O projeto deve conter entre 10 e 15 páginas, incluindo a folha de
rosto, e estar na seguinte formatação:
I. margens esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior de 2 cm, fonte 12,
espaço 1,5 entrelinhas e espaço simples nas citações textuais longas e notas
de rodapé.
II. A organização do projeto deve apresentar obrigatoriamente:
a. título;
b. introdução ou apresentação;
c. justificativa e formulação do problema;
d. objetivos (geral e específicos);
e. tese e hipóteses (se aplicável);
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f.
g.
h.
i.

referencial teórico;
metodologia;
cronograma;
referências.

Maiores esclarecimentos podem ser encontrados em qualquer uma das duas
edições abaixo (considerar somente da 8ª edição em diante):
FRANÇA, Júnia Lessa, VASCONCELLOS, Ana Cristina & Colaboradoras. Manual para
normalização de publicações técnico-científicas. 8 ed. Belo Horizonte: Editora UFMG,
2007.
FRANÇA, Júnia Lessa, VASCONCELLOS, Ana Cristina & Colaboradoras. Manual para
normalização de publicações técnico-científicas. 9 ed. Belo Horizonte: Editora UFMG,
2013.
Serão ainda exigidos:
(i)
conhecimento do suporte teórico e da bibliografia a serem adotados na
investigação;
(ii)
viabilidade de realização no prazo máximo de 04 (quatro) anos;
(iii)
caráter inovador da proposta de análise, lembrando que esta é a
característica essencial de uma proposta de tese.
Na seleção dos projetos de pesquisa, os mesmos serão considerados “aceitos” ou
“não aceitos”. O resultado desta etapa será divulgado na Secretaria e no site do
Programa, no dia 13/10/2014. Somente os candidatos aprovados nesta etapa
participarão da etapa seguinte.
3.2.2 - análise do currículo Lattes, etapa classificatória.
A análise se dará por meio de uma grade de itens pontuados, como se vê abaixo:
Atenção: a apresentação - ou seja, a organização - da documentação também será
levada em consideração. Por esta razão, tenha o máximo de cuidado ao preparar
seus documentos, tudo o que for mencionado deve obrigatoriamente possuir
comprovantes. Enumere-os cuidadosamente e coloque o número “nº do
documento”. Após fazer este procedimento com todos os seus comprovantes, os
grampeie ou os encaderne (são pedidas 3 conjuntos de comprovantes). Não
coloque documentos que não foram solicitados.
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Formulário de pontuação do Currículo Lattes
Candidato:
(colocar
ok)
Para
controle do
candidato

1 - Iniciação científica e/ou dissertação de mestrado:
Coloque
um
número
no
comprovante e o
repita
aqui

DO

Nº

TÍTULO DO PROJETO DE
IC OU DA DISSERTAÇÃO

DOC

DE MESTRADO

NOME DO ORIENTADOR

PERÍODO

COMPROVANTE

(checado
pelo
candidato)

Em caso de
necessidade,
acrescente
mais linhas

Mês/ano a
mês/ano
p. ex:
(abril/2012 a
março/2013)

Seguir: FRANÇA, Júnia Lessa & Vasconcellos
Ana C. Manual para normalização de
publicações técnico-científicas. 8 ed. Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2007. 255 p. (ou
edição de 2013)

VALOR
DO
ITEM

Ver tabela
abaixo

Soma de
todos os
pontos
desta
parte

TOTAL

2 – PUBLICAÇÕES:

Nº DO

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA COMPLETA

TIPO DE

QUALIS1

COMPRO-

VALOR

DOC

(De acordo com as normas da ABNT)

PUBLICAÇÃO

(se
aplicável)

VANTE

DO

(checado
pelo
candidato)

ITEM

artigo,
livro,
capítulo,
tradução,
trabalho
em anais,
etc . (ver
tabela no
anexo)

1

No caso
de
artigos,
consultar
o site
indicado
e

No caso
de
artigos,
consultar
o site
indicado
e
completar

TOTAL

Consultar o site: http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam. Deve ser considerado o Qualis
relativo à área de Letras e Linguística. (alguns periódicos recebem pontuações diferentes conforme a
área)
completar

Ver tabela
abaixo

Soma de
todos os
pontos
desta
parte
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3 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS:
Nº

TÍTULO DO

DO

TRABALHO

DOC

NOME DO EVENTO

ANO

CLASSIFICAÇÃO

(nacional/internacional)

COMPROVANTE

(checado
pelo
candidato)

APRESENTADO

VALOR
DO
ITEM
Ver tabela
abaixo

Colocar a
classificação
mostrada
no
comprovante
Soma de
todos os
pontos
desta
parte

TOTAL

4 - DECLARAÇÃO DO CANDIDATO:
Eu, (nome do candidato, Identidade e CPF), declaro ser de minha exclusiva
responsabilidade o preenchimento adequado da solicitação, assim como a
comprovação dos itens discriminados no formulário.
Ciente da minha responsabilidade,
______________________________________________________________________
Candidato:
Belo Horizonte, ____ de _____________ de 2014

4 - RESULTADO FINAL
CATEGORIA
1 - Iniciação científica e/ou dissertação de mestrado
2 - Publicações
3 - Participação em eventos científicos

PONTUAÇÃO

Colocar
a
pontuação de
cada item e
depois somálas em ‘Total’.

TOTAL
TOTAL CONFERIDO PELA BANCA
Reservado para
a banca, não
escrever nada
aqui,
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ANEXO - QUADRO RESUMATIVO DAS PONTUAÇÕES
INICIAÇÃO CIENTÍFICA E MESTRADO
TIPO DE EVENTO

VALOR POR CADA ITEM
DEVIDAMENTE
COMPROVADO

1. Iniciação científica com bolsa de agência de fomento
ou IC voluntária
2. Dissertação de mestrado

10 pontos.
20 pontos

PUBLICAÇÕES
TIPO DE PUBLICAÇÃO

VALOR POR CADA ITEM
DEVIDAMENTE
COMPROVADO

1.
2.
3.
4.
5.

Artigo em periódico Qualis A, B1 e B2
Livro completo (com Comissão Editorial e com ISBN)
Capítulo de livro (com Comissão Editorial e com ISBN)
Tradução de livro (com ISBN)
Trabalho completo em anais de eventos fora do país
(com ISBN)
6. Artigos em periódicos Qualis B3, B4 e B5
7. Artigos em periódicos sem classificação ou C

20 pontos.
20 pontos.
20 pontos.
20 pontos.
20 pontos.

8. Organização de livro (com Comissão Editorial e com
ISBN)
9. Organização de numero temático de periódico (com
ISSN)
10. Tradução de artigo (em publicação com ISBN ou ISSN
11. Trabalho completo em anais de eventos no país

10 pontos

12. Coorganização de anais de eventos científicos com
ISBN

5 pontos

13. Artigo em magazines e jornais
14. Prefácios e posfácios

5 pontos
5pontos

10 pontos
08 pontos

10 pontos
10 pontos
10 pontos
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DE
TRABALHOS
TIPO DE EVENTO

VALOR POR CADA ITEM
DEVIDAMENTE
COMPROVADO

3. Apresentação de trabalho em evento local, regional ou
nacional (conforme estiver estipulado no certificado)
4. Apresentação de trabalho em evento internacional
(conforme estiver estipulado no certificado)

2 pontos.
5 pontos

A grade acima encontra-se divulgada através no do site do Poslin. Serão
considerados: a experiência do candidato ao doutorado quanto à produção
bibliográfica e quanto à apresentação de trabalhos em eventos científicos. Esta
etapa tem valor de 100 pontos e peso 1. O resultado desta etapa será divulgado
junto com o resultado final.
3.2.3 - defesa oral do projeto, etapa eliminatória e classificatória.
Esta etapa constará das perguntas dos membros da banca relacionadas ao projeto
de pesquisa apresentado e poderá ser feita presencialmente ou online, para
candidatos residentes fora de Belo Horizonte (a solicitação precisa ser feita no ato
da inscrição).
A defesa oral com valor de 100 pontos e peso 4, avaliará:
i.

capacidade de apresentar e justificar oralmente o projeto de pesquisa
(30 pontos);
ii. capacidade de responder a questões específicas relacionadas ao tema
do projeto de pesquisa (30 pontos);
iii. domínio da bibliografia indicada no projeto de pesquisa (30 pontos);
iv. afinidade com a área de estudos da linguagem (10 pontos).
A nota mínima para aprovação nesta etapa é de 70 pontos em 100.
Esta etapa será realizada de 20/10/2014 a 07/11/2014, em local e horário a serem
definidos e divulgados pela Secretaria e no site do Programa. O resultado desta
etapa será divulgado junto com o resultado final.
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4 - Calendário - mestrado e doutorado

Datas

Etapas

Período de inscrição para TODOS os candidatos no âmbito da
11/08/2014
Seleção 2015.
a 11/09/2014
Divulgação do resultado da análise da documentação apresentada pelo
candidato na inscrição com vistas ao atendimento dos termos do Edital,
19/09/2014 incluindo o resultado da análise da comprovação de proficiência de língua
estrangeira apresentada.

13/10/2014
29/09/2014
17/10/2014

Divulgação dos resultados da pré-seleção dos projetos de doutorado.
Prova específica, somente Mestrado.
Divulgação do resultado da Prova Específica (Mestrado).


20/10/2014 a
07/11/2014



Análise do texto expositivo e currículo Lattes (somente para candidatos
ao Mestrado)
Defesa oral do projeto (somente para candidatos ao Doutorado) e
análise do currículo Lattes.

Os locais e horários serão oportunamente divulgados.
14/11/2014

Divulgação do Resultado Final.
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5 - Check list da documentação exigida
CANDIDATOS AO MESTRADO
Item
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Descrição
Formulário de inscrição preenchido
Cópia do diploma de graduação plena ou, condicionalmente,
documento comprobatório de estar em condições de concluir o
curso de graduação antes do término do período de matrícula
na Pós-graduação, de acordo com o calendário do Programa.
Cópia de certidão de nascimento ou casamento
Cópia da carteira de identidade e do CPF
Cópia do comprovante de residência
Certidão de quitação eleitoral

7.

Cópia de documentos que provam estar em dia com obrigações
militares (candidatos do sexo masculino)

8.

Cópia de documento comprobatório da aprovação em exame de
proficiência da língua estrangeira pretendida

9.
10.
11.

Texto expositivo (conforme orientações no Edital)
Currículo Lattes
Comprovante original de pagamento da taxa de inscrição

Nº de Vias
01

02

01
02
02
01

02

01

03
03
01
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CANDIDATOS AO DOUTORADO

Item
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Descrição
Formulário de inscrição preenchido
Cópia do diploma de graduação plena ou, condicionalmente,
documento comprobatório de estar em condições de concluir o
curso de graduação antes do término do período de matrícula
na Pós-graduação, de acordo com o calendário do Programa.
Cópia de certidão de nascimento ou casamento
Cópia da carteira de identidade e do CPF
Cópia do comprovante de residência
Certidão de quitação eleitoral
Cópia de documentos que provam estar em dia com obrigações
militares (candidatos do sexo masculino)

Cópia de documento comprobatório da aprovação em exame de
proficiência das línguas estrangeiras pretendidas
Currículo Lattes
Formulário da pontuação do Currículo Lattes preenchido
Cópia dos documentos para comprovação do item anterior
Comprovante original de pagamento da taxa de inscrição
Projeto de pesquisa

Nº de Vias
01

02

01
02
02
01

02
01
(para cada
idioma)
03
03
03
01
03

