
 
E D I T A L Nº 06 

 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM LETRAS – DOUTORADO TURMA 2018/2 

 

O Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da Universidade de Passo Fundo torna 

pública a abertura das inscrições para as provas de seleção da turma 2018/2 do Doutorado em 

Letras. 

 

1 – DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E DAS LINHAS DE PESQUISA 

 

O Doutorado em Letras possui uma área de concentração, Letras: leitura e produção 

discursiva, estabelecida em três linhas de pesquisa: Produção e recepção do texto literário; 

Leitura e formação do leitor; Constituição e interpretação do texto e do discurso.  
 

2 – DO PÚBLICO-ALVO 

 

Poderão candidatar-se ao Curso de Doutorado em Letras portadores de título de Mestre, 

obtido em Curso de Mestrado recomendado pela CAPES ou revalidado por universidade brasileira. 

Os candidatos, egressos de tais cursos, que ainda não possuírem o diploma de Mestre deverão 

apresentar documento comprobatório da conclusão dos créditos, da realização da banca de defesa e 

da entrega da versão final da dissertação. A entrega do diploma à Secretaria do PPGL deverá 

ocorrer até o ato da primeira matrícula. 

 

3 – DAS INSCRIÇÕES 

 

 3.1 – A inscrição para o processo seletivo será realizada de 02/05/2018 a 08/06/2018, pela 

internet, no endereço eletrônico: https://secure.upf.br/apps/extensao/inscricao/rel_eventos_pos.php  

A inscrição somente será efetivada mediante entrega da documentação necessária na secretaria do 

PPGL, pessoalmente, até 08/06/2018, às 17 horas; ou através do envio pelos correios, até o dia 

1º/06/2018 (data de postagem via SEDEX), para o seguinte endereço:   

 

Universidade de Passo Fundo 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – IFCH (Prédio B4) 

Programa de Pós-Graduação em Letras  

Campus I, Bairro São José, BR 285 

Passo Fundo – RS, CEP: 99052-900 

 

 

 

https://secure.upf.br/apps/extensao/inscricao/rel_eventos_pos.php


 

 3.2 – Documentos necessários para a inscrição dos candidatos: 

- Carteira de identidade (2 cópias);  

- CPF (2 cópias);  

- certidão de nascimento ou casamento (2 cópias);  

- uma foto 3x4;  

- histórico escolar do curso de graduação (2 cópias);  

- diploma de graduação (2 cópias); 

- diploma de Mestrado (2 cópias);  

- histórico escolar do Mestrado (2 cópias);  

- curriculum vitae na Plataforma Lattes, com cópia impressa dos comprovantes de 

todos os itens;  

- cópia dos certificados de proficiência em língua estrangeira; 

- duas vias do projeto de pesquisa, com até vinte páginas, articulado com a Linha de 

Pesquisa escolhida e contendo tema e delimitação, problema, objetivos, 

justificativa, fundamentação teórica, metodologia, cronograma e referências;  

- uma carta de recomendação  emitida por professor doutor  (formulário próprio 

disponível no endereço eletrônico http://www.upf.br/ppgl); 

- formulário de inscrição do PPGL preenchido (disponível no endereço eletrônico 

http://www.upf.br/ppgl); 

- comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 90,00 (o doc a ser 

pago encontra-se disponível no endereço eletrônico indicado para inscrição). 

 

 3.3 – A homologação das inscrições ocorrerá em 15/06/2018.  

 

4 – DA SELEÇÃO 

 

 A seleção constará de três etapas: 

 

 4.1 – A primeira, de caráter eliminatório, consistirá na realização de uma prova dissertativa, 

que ocorrerá no dia 22/06/2018, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (Prédio B4), com 

início às 14h e término às 17h 30min; 

 4.2 – a segunda, de caráter classificatório, incluirá: a nota obtida na prova dissertativa, a 

avaliação do histórico escolar da Graduação e do Mestrado e do curriculum vitae do candidato; 

 4.3 – a terceira, de caráter eliminatório, incluirá: a realização de uma entrevista individual 

com arguição sobre o projeto, entre os dias 2 e 3/07/2018. 

 

5 – DA PROVA ESCRITA 

 

 5.1 – A prova escrita será constituída de questões dissertativas e terá a duração de três horas 

e trinta minutos. Não será permitida a consulta bibliográfica durante a realização da prova. 

 5.2 – Serão aprovados e chamados à entrevista os candidatos que obtiverem nota igual ou 

superior a 7,0 (sete). 

 5.3 – A prova terá como referência as seguintes obras:  

 

 

 

http://www.upf.br/ppgl
http://www.upf.br/ppgl


 

Constituição e interpretação do texto e do discurso  

BAKHTIN, Mikhail M. A interação verbal. In: ______. Marxismo e filosofia da linguagem: 

problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. 14. ed. São Paulo: 

Hucitec, 2010. p. 114-132. 

 

BENVENISTE, Émile. Da subjetividade na linguagem. Problemas de linguística geral I. Trad. de 

Maria da Glória Novak e Maria Luisa Neri. 4. ed. Campinas, SP: Pontes, 1995. p. 284-293. 

 

BENVENISTE, Émile. A linguagem e a experiência humana. In: ____. Problemas de Linguística 

geral ll. Campinas, SP: Pontes, 1989/1965. p. 68-80. 

 

SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Linguística Geral. Trad. de Antônio Chelini, José Paulo Paes 

e Izidoro Blikstein. 28. ed. São Paulo: Cultrix, 1996. 

- Introdução. Capítulo III. Objeto da Linguística, p.15-25. 

- Primeira Parte, Princípios gerais:  

Capítulo I - Natureza do signo linguístico, p. 79-84. 

 

Leitura e formação do leitor  

BAKHTIN, Mikhail M. Os gêneros do discurso. In: _____.  Estética da criação verbal. Introdução 

e tradução do russo Paulo Bezerra. 6. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011. p. 261-

306.  

 

PETIT, Michèle. Leituras: do espaço íntimo ao espaço público. Trad. Celina Olga de Souza. São 

Paulo: Editora 34, 2013 

 

SANTAELLA, Lucia. Comunicação ubíqua: repercussões na cultura e na educação. São Paulo: 

Paulus, 2013. 

 

Produção e recepção do texto literário 

GAI, Eunice Terezinha P. Narrativas e conhecimento. Desenredo – Revista do Programa de Pós-

Graduação em Letras da Universidade de Passo Fundo, v. 5, n. 2, p. 137-144, jul./dez. 2009. 

Disponível em: <http://seer.upf.br/index.php/rd/article/view/1247/760>. Acesso em: 27 set. 2017. 

 

FRIEDMAN, Norman. O ponto de vista na ficção: o desenvolvimento de um conceito crítico. 

Tradução de Fábio Fonseca de Melo. Revista USP, n. 53, p. 166-182, mar./maio 2002. Disponível 

em: <http://docslide.com.br/documents/o-ponto-de-vista-na-ficcao-o-desenvolvimento-de-um-

conceito-critico-n-friedman.html.> Acesso em: 26 set. 2016. 

 

OLIVEIRA, Vera Lúcia de. Poesia e conhecimento. Texto Poético – Revista do GT Teoria do Texto 

Poético (ANPOLL). v. 14, n. 1, p. 118-138, jan./jun. 2013. Disponível em: 

<http://revistatextopoetico.com.br/index.php/rtp/article/view/28/30>. Acesso em: 26 set. 2016. 

 

VALÉRY, Paul. Poesia e pensamento abstrato. In: Variedades. Organização e Introdução de João 

Alexandre Barbosa. Tradução de Maisa Martins de Siqueira. São Paulo: Iluminuras, 1991. p. 201-

218. 

 

https://maps.google.com/?q=284-293&entry=gmail&source=g
http://seer.upf.br/index.php/rd/article/view/1247/760
http://docslide.com.br/documents/o-ponto-de-vista-na-ficcao-o-desenvolvimento-de-um-conceito-critico-n-friedman.html
http://docslide.com.br/documents/o-ponto-de-vista-na-ficcao-o-desenvolvimento-de-um-conceito-critico-n-friedman.html
http://revistatextopoetico.com.br/index.php/rtp/article/view/28/30


 

6 – DA ENTREVISTA  

 

 A entrevista, de caráter individual, seguirá o roteiro definido pela banca examinadora. 

Arguição sobre o projeto de pesquisa, sua adequação às temáticas e abordagens da Linha de 

Pesquisa, e quanto ao domínio dos elementos caracterizadores da pesquisa na área de Letras: leitura 

e produção discursiva, com destaque para os referenciais teóricos da Linha a que se candidatam. 

 

 

7 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

 Os candidatos aprovados nas etapas serão classificados em ordem decrescente da soma total 

de pontos obtidos no processo seletivo. 

 

 

8 – DO NÚMERO DE VAGAS 

 

 Serão oferecidas 10 (dez) vagas para a turma 2018/2, assim distribuídas:  

- Linha de Pesquisa Constituição e interpretação do texto e do discurso: 3 

- Linha de Pesquisa Produção e recepção do texto literário: 3 

- Linha de Pesquisa Leitura e formação do leitor: 4 

  

O PPGL reserva-se o direito de não preencher a totalidade das vagas previstas neste Edital e 

de remanejar as vagas de uma Linha de Pesquisa para outra conforme a demanda de orientação e 

desempenho dos candidatos no processo seletivo. 

 

 

9 – DOS RESULTADOS PARCIAIS E FINAIS 

 

 9.1 – A lista dos classificados na primeira etapa do processo de seleção (prova escrita) será 

divulgada no dia 26/06/2018; 

 9.2 – A lista final dos classificados (titulares e suplentes) no processo seletivo será 

divulgada até o dia 05/07/2018. 

 

 

10 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

 10.1 – Não serão aceitos recursos quanto ao processo de seleção e seu resultado. 

 10.2 – À Comissão de Seleção caberá decidir sobre as questões não previstas no presente 

Edital. 

 10.3 – A documentação dos candidatos não classificados deverá ser retirada na Secretaria do 

PPGL até o dia 14/12/2018. 

 10.4 – Maiores informações serão fornecidas pela Secretaria do Programa de Pós-Graduação 

em Letras (IFCH, Prédio B4), por meio do telefone: (54) 3316-8341 ou do e-mail ppgletras@upf.br 

 

mailto:ppgletras@upf.br


 

11 – MATRÍCULAS  

 

 A data de realização das matrículas será divulgada após a conclusão do processo de seleção. 

 

 

 

                                                                                      Passo Fundo, 02 de maio de 2018. 

 

 

 

 

 

Profª. Drª. Claudia Stumpf Toldo Oudeste 

Coordenadora do PPGL/UPF 

 


