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EDITAL 2019.2 – MESTRADO ACADÊMICO 

 

ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

ESTUDOS LITERÁRIOS 
 

 

O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA - PPLIN, 

DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ, torna público o 

presente Edital, com normas, rotinas e procedimentos para ingresso no Curso de Mestrado 

Acadêmico (Estudos Linguísticos / Estudos Literários), para a seleção de alunos a se 

matricularem no segundo semestre de 2019. Podem candidatar-se portadores de diplomas de 

graduação plena, outorgados por instituição de ensino superior reconhecida pelos órgãos 

competentes, submetidos todos os candidatos a processo seletivo único. 

 

 

1. VAGAS E CANDIDATOS: 

 

1.1. Serão oferecidas 30 (trinta) vagas para o Curso de Mestrado Acadêmico, destinadas a 

portadores de diploma de graduação plena, outorgado por instituição de Ensino 

Superior reconhecida pelos órgãos competentes. As vagas oferecidas assim se 

distribuem: 

 

Especialidade VAGAS 

Estudos Linguísticos 15 (quinze) 

Estudos Literários 15 (quinze) 

 

1.2. A Coordenação do Programa reserva-se o direito de não preencher o total de vagas 

oferecido. 

 

2. DA REALIZAÇÃO: 

 

2.1. Em cumprimento às Leis Estaduais no 6.914/2014 e no 6.959/2015, que dispõem sobre 

o sistema de cotas para ingresso nos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado e 

especialização nas universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro, fica reservado, para 

os candidatos comprovadamente carentes, um percentual de até 30% (trinta por cento) das 

vagas, distribuídos pelos seguintes grupos de cotas: 

 

a) 12% (doze por cento) para estudantes graduados negros e indígenas; 

b) 12% (doze por cento) para graduados da rede pública e privada de ensino superior; 

c) 6% (seis por cento) para pessoas com deficiência, nos termos da legislação em vigor, 

filhos de policiais civis e militares, bombeiros militares e inspetores de segurança e 

administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço. 

d) Conforme artigo 5º da Lei, suas disposições aplicam-se no que for cabível. 

 

2.2. Em conformidade com as Leis Estaduais nº 5346/2008 e nº 6.914/2014, entende-se por: 

 



 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo 
PPLIN - Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística  

 

 
Rua Dr. Francisco Portela, 1470 - Patronato 

CEP: 24435-005 - São Gonçalo – RJ 
Telefone: (21) 3705-2227 ramal 246 

www.pplinuerj.com.br / pplinuerj@gmail.com 
2 

a) negro e indígena: aquele que se autodeclarar como negro ou indígena; 

b) estudante carente graduado da rede privada de ensino superior: aquele que, para sua 

formação, foi beneficiário de bolsa de estudo do Fundo de Financiamento Estudantil 

- FIES, do Programa Universidade para Todos – PROUNI ou qualquer outro tipo de 

incentivo do governo;  

c) estudante carente graduado da rede de ensino público superior entende-se como 

sendo aquele assim definido pela universidade pública estadual, que deverá levar em 

consideração o nível socioeconômico do candidato e disciplinar como se fará a prova 

dessa condição, valendo-se, para tanto, dos indicadores socioeconômicos utilizados 

por órgãos públicos oficiais;  

d) pessoa com deficiência: aquela que atender as determinações estabelecidas na Lei 

Federal nº 7853/1989 e pelos Decretos Federais nº 3298/1999 e nº 5296/2004; 

e) filhos de policiais civis e militares, de bombeiros militares e de inspetores de 

segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do 

serviço – aquele que apresentar a certidão de óbito juntamente com a decisão 

administrativa que reconheceu a morte em razão do serviço ou a decisão 

administrativa que reconheceu a incapacidade em razão do serviço, além da 

fotocópia autenticada do Diário Oficial com as referidas decisões administrativas. 

 

2.3. O candidato às cotas reservadas para estudantes negros e indígenas, em caso de 

declaração falsa, estará sujeito às sanções penais, previstas no Decreto-lei nº 2848/1940, 

Código Penal (artigos 171 e 299), administrativas (nulidade da matrícula, dentre outros) e 

civis (reparação ao erário), além das sanções previstas nas normas internas da UERJ. 

 

 

3. A INSCRIÇÃO: 

 

3.1. Período e local: 

 

(a) As inscrições serão realizadas no período de 24 de abril a 2019 de 10 de maio de 

de 2019, de 2ª a 6ª feira, das 09 às 15 horas. 

(b) A inscrição para o processo seletivo deverá ser feita pessoalmente pelo interessado 

ou por procurador formalmente constituído, no período de 24 de abril de 2019 a 10 

de maio de 2019, das 09 às 15 horas, de segunda a sexta-feira, na secretaria do 

Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística (PPLIN), situada na Rua 

Francisco Portela, 1470, Patronato, CEP 24435-005, São Gonçalo, RJ. Telefone: (21) 

3705-2227, ramal 246. 

(c) O candidato deverá acessar a página do programa – www.pplinuerj.com.br - e 

preencher a ficha de inscrição; imprimi-la; anexar os documentos indicados no item 

4, inclusive o recibo de pagamento; colocar ficha, documentos e recibo em um 

envelope, identificado com nome completo e curso pretendido; endereçá-lo à 

Comissão de Seleção para o Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística - 

PPLIN e entregá-lo na secretaria do Programa no ato da inscrição, no período de 24 

de abril a 2019 de 10 de maio de 2019, de 2ª a 6ª feira, das 09 às 15 horas.  

(d) O candidato deverá gerar, na página do CEPUERJ, através do link inscrições on-line 

do Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística, o boleto bancário no valor 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/101329/fundo-de-financiamento-ao-estudante-do-ensino-superior-lei-10260-01
http://www.pplinuerj.com.br/
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de R$ 100,00 (cem reais), em favor do CEPUERJ, a ser pago em qualquer agência 

bancária. 

(e) Após fazer o pagamento da taxa, o candidato deverá comparecer ao local de inscrição 

para entrega do envelope referido no item (b) acima, ou enviá-lo por Sedex, conforme 

alternativa facultada pelo item (f) abaixo. 

(f) Os candidatos poderão fazer a inscrição por via postal, exclusivamente por Sedex, 

desde que atendidas as seguintes exigências:  

f.1) - A comprovação da carteira de identidade e diploma de graduação far-se-á em 

cópia autenticada; 

f.2) - Os documentos deverão ser postados, via SEDEX, até 72 horas anteriores ao 

último dia de inscrição. A coordenação não se responsabilizará pelo extravio da 

correspondência, quaisquer sejam os motivos; 

f.3) - O endereço para envio é:  

 
Faculdade de Formação de Professores 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP/UERJ) 

Secretaria do Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística (PPLIN) 

Comissão de Seleção PPLIN 

Rua Francisco Portela, 1470, Patronato, CEP 24435-005, São Gonçalo, RJ.  

 

3.2. Da participação dos candidatos com necessidades especiais: 

 

(a) O candidato que necessitar de atenção especial para participar das provas, 

portador ou não de deficiência, deverá indicar a natureza de sua necessidade no 

campo correspondente ao da Ficha de Inscrição ou requerer junto à Unidade 

Acadêmica deste certame para informar a natureza da necessidade, no local 

especificado no item 3.1, alínea (b), até 22/04/2019;  

(b) As solicitações de atenção especial deverão estar acompanhadas de atestado 

médico com o parecer relatando tal necessidade e o tipo de atendimento que 

deverá ser oferecido; 

(c) As solicitações serão analisadas e atendidas segundo critérios de viabilidade e 

razoabilidade, sendo comunicado do atendimento ou não, pela Comissão 

Organizadora na forma definida no dia 30/04/2019. 

 

3.3. Não serão aceitas inscrições condicionais, sem a apresentação de todos os documentos 

no ato da inscrição. Documentos apresentados ou enviados após as datas previstas serão 

desconsiderados. 

 

 

4. DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A INSCRIÇÃO: 

 

4.1. Relação de documentos exigidos: 

 

(a) 02 (duas) fotos coloridas 3x4, de data recente;  

(b) cópia da Carteira de Identidade e do CPF;  

(c) cópia frente e verso do Diploma de Graduação;  

c.1) candidatos cujos diplomas ainda não tiverem sido expedidos pela Instituição de 

Ensino Superior (IES) no ato da inscrição, poderão fazê-la, desde que apresentem 
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declaração da IES com as datas de conclusão e colação de grau de curso de graduação 

plena do candidato; 

c.2) no caso de candidatos possíveis concluintes de curso de graduação plena, com 

término previsto primeiro semestre de 2019, é obrigatória a apresentação de 

declaração da IES de origem, indicando a data da provável conclusão do curso ou 

colação de grau. 

(d)  cópia do Histórico Escolar completo da graduação com todos os registros feitos até 

a data da inscrição;  

(e)  Currículo Lattes; 

(f)  adotar os seguintes procedimentos se desejar concorrer pelo sistema de cotas 

estabelecido na Lei Estadual nº 6914/2014 e no 6.959/2015:  

f.1) declarar a sua condição de carência socioeconômica e optar por um único grupo 

de cotas no requerimento de inscrição (Anexos 5 a 7); 

f.2) preencher, de acordo com as instruções especificas disponíveis, o Formulário de 

Informações Socioeconômicas (Anexo 5) e entregá-lo, juntamente com a 

documentação comprobatória da carência econômica e da sua opção de cota, em 

envelope lacrado (as instruções e documentação especifica para concorrer às vagas 

reservadas pelas Leis Estaduais nº 6.914/2014 e nº 6.959/2015 estão estabelecidas no 

Anexos 8 a 14); 

(g) tomar ciência das normas do Edital;  

(h) preencher, de acordo com as instruções especificas disponíveis, a Ficha de Inscrição;  

(i) apresentar os originais dos seguintes documentos pessoais: diploma da graduação, 

histórico escolar completo, CPF e carteira de identidade, para fins de conferência 

junto à Coordenação do Curso;  

(j) candidatos estrangeiros deverão apresentar original e cópia do diploma de graduação 

plena e histórico escolar completo com vistos consulares brasileiros e tradução feita 

por tradutor público juramentado no Brasil (não é necessário traduzir se for inglês, 

francês ou espanhol) e original e cópia do passaporte válido com visto de entrada no 

Brasil, se cabível; 

(k) ser brasileiro com diploma de graduação plena emitido no exterior, deverão 
apresentar originais e cópias do diploma e histórico escolar, ambos, com vistos 
consulares brasileiros e traduzidos por tradutor público juramentado no Brasil (não é 
necessário traduzir se for inglês, francês ou espanhol); 

(l) entregar 03 (três) cópias de projetos de dissertação com indicação da área de 

especialidade (Estudos Linguísticos / Estudos Literários) e a Linha de Pesquisa na 

qual pretende desenvolver sua pesquisa, conforme orientações (ver Anexo 2). 

 

Observação: Os documentos relacionados acima devem ser entregues no ato da inscrição. 

 

4.2. No ato do preenchimento do formulário, o candidato deverá optar por 01 (uma) língua 

estrangeira, para a Prova de Língua Instrumental, devendo escolher entre os seguintes 

idiomas: inglês ou espanhol. Se não for falante nativo do português, o candidato deverá 

indicar tal situação, para fazer a prova de português para estrangeiros. Se for falante nativo 

de inglês e espanhol, o candidato estará isento dessa etapa. 

 

 

 



 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo 
PPLIN - Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística  

 

 
Rua Dr. Francisco Portela, 1470 - Patronato 

CEP: 24435-005 - São Gonçalo – RJ 
Telefone: (21) 3705-2227 ramal 246 

www.pplinuerj.com.br / pplinuerj@gmail.com 
5 

5. DA CONFIRMAÇAO DA INSCRIÇÃO: 

 

5.1. A inscrição dos candidatos somente será confirmada após verificação da entrega da 

documentação requerida pela Secretaria do Programa. O resultado/homologação da 

inscrição será divulgado pela Secretaria do Programa em Pós-graduação em Letras e 

Linguística no dia 17/05/2019, a partir das 10 horas, através de uma listagem constando a 

menção: inscrição deferida ou indeferida. 

 

5.2. Os candidatos que não apresentarem toda a documentação exigida serão eliminados do 

processo seletivo. 

 

 

6. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:  

 

6.1. Prova Escrita eliminatória, versando sobre temas ligados às Linhas de Pesquisa do 

Programa, com duração máxima de 3 (três) horas, sendo 7,0 (sete) a nota mínima para 

aprovação. A prova terá até 4 (quatro) questões dissertativas, com base em pontos do 

programa específico da especialidade escolhida pelo candidato (ver o Anexo referente à 

especialidade da escolha do candidato). Durante a realização da prova escrita será vedada a 

consulta a materiais bibliográficos impressos, digitais, bem como qualquer tipo de consulta 

eletrônica ou de qualquer outro caráter. 

 

6.2. Exame de Suficiência em Língua estrangeira, de caráter eliminatório, com duração 

máxima de 3 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem a menção “apto”. A 

prova consistirá em questões de compreensão de texto da área, formuladas em português e 

destinadas a respostas em português. Será facultado ao candidato consultar seu próprio 

dicionário. Poderão solicitar isenção na prova de língua estrangeira candidatos que 

apresentem declaração de aprovação em prova de língua estrangeira em concurso feito para 

o Mestrado em outros programas reconhecidos pela CAPES. 

 

6.2.1. O candidato poderá escolher como Língua Instrumental uma das seguintes línguas 

estrangeiras: espanhol ou inglês. Se for falante nativo de inglês e espanhol, o candidato estará 

isento dessa etapa. 

 

6.2.2. No pedido de isenção, feito no ato de inscrição do concurso, deverá constar declaração 

do respectivo Programa de Pós-graduação em que se ateste a aprovação na língua escolhida 

e carta do candidato solicitando a isenção. Qualquer resultado de proficiência em Língua 

Estrangeira tem validade de três anos. 

 

6.2.3. Poderá também requerer isenção da prova de Língua Instrumental, o candidato que 

tenha as seguintes avaliações comprovadas: 

 

Para espanhol: a) Nível intermediário no DELE – Diploma Espanhol de Língua 

Estrangeira; b) Nível intermediário no CELU – Certificado de Espanhol de Língua e Uso; c) 

PULE – Certificado ou Declaração de conclusão do Curso de Língua Espanhola. 
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Para inglês: a) Michigan Proficiency; b) FCE (Cambridge English First Certificate); c) CPE 

(Certificate of Proficiency in English) de Cambridge; d) CAE (Certificate of Advanced 

English da Universidade de Cambridge; e) TOEFL IBT: a partir de 57 pontos; f) TOEFL 

ITP: 460-542 pontos; g) IELTS: a partir de 4.5 pontos; h) BEC - Preliminary, Vantage ou 

Higher; i) TOEIC – a partir de 550 pontos; j) Certificado da Universidade de Michigan 

ECCE ou ECPE; k) PULE – Certificado ou Declaração de conclusão do Curso de Língua 

Inglesa. 

 

6.3. Os candidatos estrangeiros deverão prestar o Exame de Proficiência em Língua 

Portuguesa, exceto aqueles oriundos de países lusófonos. 

 

6.4. Análise do projeto, elaborado segundo modelo e normas predeterminados (ANEXO 2), 

sendo aprovados os candidatos que obtiverem a menção “apto”. 

 

6.5. Arguição do projeto, de caráter classificatório. 

 

 

7. CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DO CANDIDATO: 

 

7.1. Serão aprovados: 

(a) os candidatos que apresentarem todos os documentos previstos na inscrição;  

(b) os candidatos com: o mínimo de 7,0 (sete) na prova escrita; a menção de “apto” na 

análise do Projeto e na Prova de Suficiência em Língua Estrangeira; a menção de 

“apto” na Prova de Proficiência em Língua Portuguesa, no caso de estrangeiro que 

não seja falante nativo do português; o mínimo de 7,0 (sete) na média aritmética das 

notas obtidas na prova escrita e na arguição do projeto. 

 

7.2. A classificação dos candidatos aprovados, garantidas as vagas para os aprovados que 

tiverem optado pelo sistema de cotas estabelecido pela legislação referida, se dará pela média 

aritmética das notas obtidas na prova escrita e na arguição do projeto. 

 

7.3. No caso de empate da média final, a classificação dos candidatos será decidida com base 

nos seguintes critérios, nesta ordem: 

- maior idade do candidato (art. 27 da Lei 10.741/2003); 

- maior nota obtida na prova escrita; 

- maior nota obtida na arguição do projeto. 

 

 

8 - DA MATRÍCULA: 

 

8.1. Terão direito à matrícula os candidatos aprovados e selecionados, respeitados os limites 

de vagas estabelecidas para cada curso e especialidade. 

 

8.2. No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os originais dos seguintes 

documentos para fins de conferência pela secretaria do Programa: 

 

(a) diploma de graduação; 
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(b) histórico escolar completo; 

(c) CPF;  

(d) Carteira de Identidade. 

 

8.3. Em caráter excepcional, poderá ser aceita, provisoriamente, declaração de conclusão da 

graduação plena, mantendo-se a apresentação dos demais documentos previstos no item 4. 

 

8.4. A não apresentação do diploma de graduação plena até de 07/08/2019 implicará na não 

realização da matrícula. 

 

8.5- A matrícula dos aprovados e classificados será realizada nos dias 07 e 08/08/2019, das 

09 às 15 horas, na Secretaria do Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística.  

 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

9.1. Não haverá segunda chamada para as provas. 

 

9.2. O candidato aprovado, mas não selecionado para o preenchimento das vagas, não estará 

dispensado de novo processo seletivo para o programa de Pós-graduação em Letras e 

Linguística – PPLIN. 

 

9.3. Quando disponíveis, serão oferecidas bolsas de estudo de agências de fomento (CNPq, 

CAPES, FAPERJ) e de instituições privadas aos alunos que atenderem às exigências dos 

órgãos de fomento e às normas do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística – 

PPLIN. 

 

9.4. A concessão de bolsas obedecerá aos critérios estabelecidos pela Comissão de Bolsas 

do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística – PPLIN. 

 

9.5. A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das normas e das 

condições estabelecidas neste edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento. 

 

9.6. O candidato classificado em primeira instância, dentro do número de vagas estabelecido 

no edital, que não efetuar matrícula nas datas previstas, perderá sua vaga. 

 

9.7. Os candidatos reclassificados, quando houver, serão comunicados por e-mail, quando 

se dará início à chamada, por ordem de classificação no exame de seleção. O horário será 

observado rigorosamente, sendo admitida tolerância máxima de 15 (quinze) minutos, após 

os quais será convocado e matriculado o candidato seguinte na classificação. 

 

9.8. As importâncias pagas não serão devolvidas, quaisquer que sejam os motivos alegados. 

 

9.9. O exame de seleção só terá validade para o curso que será iniciado em 2019/2º semestre. 

 

9.10. Não haverá chamada para candidatos aprovados e não selecionados, fora do período 

do calendário. 
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9.11. A documentação dos candidatos não selecionados no processo seletivo ficará à 

disposição dos respectivos interessados para retirada, na secretaria do Programa, por um 

prazo não superior a 30 (trinta) dias, a contar da divulgação do resultado final da seleção. 

Após esse prazo, os documentos restantes serão incinerados. 

 

9.12. Em cada nota, bem como no cálculo das médias, os valores serão considerados até a 

segunda casa decimal (inclusive), desprezando-se os demais algarismos. 

 

9.13. Haverá vista de prova, conforme datas definidas no calendário geral do presente edital. 

Serão aceitos recursos somente para revisão de erro material, isto é, erro no cômputo das 

notas. Os recursos deverão ser solicitados por escrito, e respondidos da mesma forma pela 

comissão de seleção. 

 

9.14. A Comissão de Seleção reserva-se o direito de alterar o calendário, diante de 

circunstâncias que assim o justifiquem, dando ciência aos interessados, coletivamente, no 

local de inscrição e na página do Programa. 

 

9.15. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 
 
 

10 - ENDEREÇO PARA CONTATO: 
 

Faculdade de Formação de Professores/Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(FFP/UERJ) 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA – PPLIN 

Rua Francisco Portela, 1470, Patronato 

CEP 24435-005, São Gonçalo, RJ.  

Telefone: (21) 3705-2227, ramal 246. 

Site: www.pplinuerj.com.br 

E-mail: pplinuerj@gmail.com.br 

Prof. Dr. Marcos Luiz Wiedemer 

Coordenador Geral do Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística (PPLIN).

mailto:pplinuerj@gmail.com.br
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ANEXO 1 

 

CALENDÁRIO – PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA – PPLIN 

MESTRADO ACADÊMICO – 2019.2 

(ESTUDOS LINGUÍSTICOS / ESTUDOS LITERÁRIOS) 

 

EXAME DE SELEÇÃO – 2º SEMESTRE DE 2019 

ETAPAS DATAS 

Período de inscrição 24.04.2019 a 10.05.2019 

Homologação das inscrições 17.05.2019 

Prova escrita 27.05.2019 

Prova de suficiência em língua estrangeira 

(inglês/espanhol) 

28.05.2019 

Arguição de projeto: 30.05.2019 

Resultado da prova escrita e da Prova de suficiência 

em língua estrangeira (inglês/espanhol) e proficiência 

para estrangeiros (português) e da Arguição de 

Projeto 

05.06.2019 

Recurso contra a prova escrita e da Prova de 

suficiência em língua estrangeira (inglês/espanhol) e 

da Arguição de Projeto 

06.06.2019 

Resultado do recurso contra a prova escrita e da 

prova de suficiência em língua estrangeira 

12.06.2019 

Divulgação do resultado da análise de documentação 

comprobatória (cotistas): 

25.06.2019 

Recurso contra o resultado da análise de 

documentação comprobatória (cotistas): 

26.06.2019 

Resultado do recurso da análise de documentação 

comprobatória (cotistas): 

02.07.2019 

Resultado final: 04.07.2019 

Matrícula dos aprovados e classificados: 07 e 08.08.2019 

Início das aulas 14.08.2019 
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ANEXO 2 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA 

 

1) O candidato deverá preencher o Formulário de Projeto de Pesquisa, disponível no site do 

Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística (PPLIN): 

www.pplinuerj.com.br/modelodeprojeto. 

2) O candidato deverá seguir rigorosamente os itens do Formulário de Projeto de Pesquisa 

disponível no site do Programa. 

Observações: 

1) O candidato deverá observar a Especialidade de seu interesse (Estudos Linguísticos 

ou Estudos Literários) e a adequação de seu Projeto às Linhas de Pesquisa de cada 

Especialidade. 

2) As Linhas de Pesquisa, suas descrições, assim como os Projetos de Pesquisa de cada 

docente do Programa podem ser consultados em nosso site, no endereço 

www.pplinuerj.com.br.  

 

http://www.pplinuerj.com.br/modelodeprojeto
http://www.pplinuerj.com.br/
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ANEXO 3 

PROGRAMA – MESTRADO ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

 

Conteúdo Programático: 

Conceitos fundamentais da Linguística. 

Os paradigmas teóricos da Linguística. 

A relação entre orientação teórica e orientação metodológica no estudo da linguagem. 

O ponto de vista formal, funcional, cognitivo e discursivo. 

Prática discursiva e contexto social: a ação na linguagem. 

Abordagens do Letramento: concepções e implicações. 

Gêneros discursivos. 

 

Bibliografia recomendada: 

BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. In: _______ Estética da criação verbal. Trad. 

de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 279-326.  

  

KLEIMAN, Ângela. Modelos de letramento e as práticas de alfabetização na escola. In: 

_____ (Org.). Os significados do letramento. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2008, p. 

15-61. 

MARTELOTTA, Mário Eduardo. (Org.) Manual de Linguística. São Paulo: Contexto, 

2009.   

MOITA LOPES, Luiz Paulo da.  Linguística Aplicada e vida contemporânea: interrogando 

os construtos que têm orientado a pesquisa. In: ______ (Org.) Por uma linguística aplicada 

indisciplinar. São Paulo: Parábola Editorial, 2006, p. 85- 107.  
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ANEXO 4 

PROGRAMA – MESTRADO EM ESTUDOS LITERÁRIOS 

 

Conteúdo Programático: 

1. A crítica literária nos séculos XX e XXI: 

Conceitos fundamentais da Teoria Literária. 

Os paradigmas teóricos dos séculos XX e XXI. 

Os Estudos Culturais e o Pós-modernismo. 

Perspectivas interdisciplinares. 

 

2. Literatura, sociedade e discurso ficcional: 

O problema da representação. 

As relações entre literatura e história. 

As relações entre autor, leitor e obra no campo intelectual. 

Literatura e diversidade, cânones e margens. 

 

Bibliografia recomendada: 

BENJAMIN, Walter. O narrador; Sobre o conceito de história. In: ___. Magia e técnica, arte 

e política: obras escolhidas, v. I. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 197-221; 222-232 

(Podem ser utilizadas quaisquer edições). 

COMPAGNON, Antoine. Introdução; A literatura; A história; O valor. In: ___. O demônio 

da teoria: literatura e senso comum. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999, p. 11-28; 29-46; 

195-223; 225-255. 

EAGLETON, Terry. Introdução; Conclusão: crítica política; Posfácio. In: _. Teoria da 

literatura: uma introdução. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 1-24; 293-327; 329-

366. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Trad. Tomás Tadeu da Silva; 

Guacira Lopes Louro. 11. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.  (Pode ser em qualquer edição). 
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ANEXO 5 – FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS 
DADOS PESSOAIS: 
 
Nome: ______________________________________________________________________________ 
 
Nome social se for usar: _______________________________   Telefone: _______________________ 
 
Estado civil:         Solteiro          Casado           Divorciado         Viúvo         União Estável         Outros: ______ 
 
 
Data de Nascimento: _____________________________ Natural de:___________________________ 
 
Endereço: ______________________________________ Bairro: _______________________________ 
 
Escolaridade:          Superior completo            Superior em curso    E-mail:__________________________ 
 
 
Tipo de cota que deseja concorrer dentro da Lei 6914/2014, graduado: 
 
 1-          Rede Pública de Ensino Superior              Rede Privada de Ensino Superior (beneficiário FIES, PROUNI ...) 
 
2 -          Negro                                                               Indígena 
 
3 -         Deficiência (Lei Federal nº 7853/1989 e Decretos Federais nº 3298/1999 e nº 5296/2004) 
 
 4 -        Filhos de policiais civis e militares, de bombeiros militares e de inspetores de segurança  
              e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço 

 
Situação Habitacional 
 
Situação do Imóvel: 
 
        Imóvel Próprio Imóvel cedido                                                 Imóvel de posse ou ocupação 
 
        Imóvel Alugado                Imóvel próprio em financiamento             Residência no local de trabalho 
 

        Residência em hotel, pensão ou alojamento                                       Outra situação de moradia  

                                                                                                                                Especificar: __________ 

Moradia: 

Situada em área de risco:  Sim                    Não            

Saneamento Básico:  Sim                    Não 

Acesso a serviços (Transporte, comércio, hospitais, etc):            Sim            Não 
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Situação do IPTU:           Isento              Recebe cobrança  

 

Fornecimento de energia elétrica:              

       Possui fornecimento individual de energia elétrica                                                                                

       Não possui fornecimento individual de energia elétrica 

 

Quadro de Composição Familiar e Renda: 

 Nome Grau de 

parentesco 

Idade Escolaridade Ocupação Tipo de 

Vínculo 

Renda Imposto 

de 

Renda 

1 PRÓPRIO       Isento                     

Não 

Isento                               

2        Isento                     

Não 

Isento                               

3        Isento                     

Não 

Isento                               

4        Isento                     

Não 

Isento                               

5        Isento                     

Não 

Isento                               

                                                        Total de Rendimentos Familiares: R$_________________________ 
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Você paga pensão alimentícia a filhos ou ex-cônjuge ou Recebe?              Sim               Não 

 

 

Declaro que todas as informações prestadas e documentos apresentados são verdadeiros, bem como 
estar ciente que os mesmos poderão estar sujeitos à verificação e, comprovada a inveracidade de 
qualquer informação, perderei o direito a concorrer à modalidade de cotas.  
Declaro ainda estar ciente de que se fazendo necessário poderei ser convocado para entrega de 
documentos complementares e/ou realização de visita domiciliar e/ou atendimento com a Assistente 
Social do DEPG. 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, _______ de _______________________ de 20_____. 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do (a) candidato (a) 
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ANEXO 6 – DECLARAÇÃO COTA INDÍGENA 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

De acordo com a Lei Estadual nº 6914/58014, eu, 

_______________________________________________________________________, 

Inscrito no curso de _________________________ do Programa de Pós-graduação em 

Letras e Linguística – PPLIN, no ano de ________, sob o número __________, declaro, sob 

pena das sanções penais previstas no Decreto-lei nº 2848/1940 (Código Penal, artigos 171 e 

299), administrativas (nulidade de matrícula, dentre outros) e civis (reparação ao erário), 

além das sanções previstas nas normas interna da UERJ, identificar-me como indígena. 

Informo a seguir o(s) critério(s) utilizado(s) para me autodeclarar indígena. 

(   ) Etnia ou povo a que pertenço. Especifique: _________________________________ 

(   ) Origem familiar/antepassados. Especifique: _________________________________ 

(   ) Outros. Especifique: ___________________________________________________ 

 

Declaro, ainda, estar ciente de que, após matriculado na UERJ, poderei ser convocado por 

comissões específicas da Universidade para verificação da afirmação contida na presente 

declaração. 

 

________________________________________________________________________ 

(Data e assinatura do candidato) 

 

 

________________________________________________________________________ 

(Data e assinatura do representante legal, se candidato menor de idade) 

 

 

 

Foto colorida 

3x4 

IMPRIMIR 
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ANEXO 7 – DECLARAÇÃO COTA NEGRO 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

De acordo com a Lei Estadual nº 6914/58014, eu, 

_______________________________________________________________________, 

Inscrito no curso de _________________________ do Programa de Pós-graduação em 

Letras e Linguística – PPLIN, no ano de ________, sob o número __________, declaro, sob 

pena das sanções penais previstas no Decreto-lei nº 2848/1940 (Código Penal, artigos 171 e 

299), administrativas (nulidade de matrícula, dentre outros) e civis (reparação ao erário), 

além das sanções previstas nas normas interna da UERJ, identificar-me como negro. 

Informo a seguir o(s) critério(s) utilizado(s) para me autodeclarar negro. 

(   ) Características físicas. Especifique: _________________________________ 

(   ) Origem familiar/antepassados. Especifique: _________________________________ 

(   ) Outros. Especifique: ___________________________________________________ 

 

Declaro, ainda, estar ciente de que, após matriculado na UERJ, poderei ser convocado por 

comissões específicas da Universidade para verificação da afirmação contida na presente 

declaração. 

 

________________________________________________________________________ 

(Data e assinatura do candidato) 

 

 

________________________________________________________________________ 

(Data e assinatura do representante legal, se candidato menor de idade) 

 

 

 

 

Foto colorida 

3x4 

IMPRIMIR 
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ANEXO 8 – DECLARAÇÃO DE DESEMPREGO 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

(Nome completo do candidato) 

Portador(a) da carteira de identidade nº _____________, órgão de expedição _________ 

e do CPF nº __________________, declaro para os devidos fins e com anuência das duas 

testemunhas abaixo qualificadas e assinadas, que todo o meu grupo familiar está 

desempregado desde ___________________________________. 

                                                                   (período) 

Acrescento, ainda, que temos mantido nossas necessidades financeiras da seguinte maneira: 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(explicar como tem mantido as necessidades financeiras e o valor desta manutenção) 

 

São Gonçalo (RJ), ______ de _____________ de __________. 

 

________________________________________________________________________ 

(Data e assinatura do candidato/declarante) 

 

1ª testemunha: ___________________________________________________________ 

(nome completo, CPF, RG e assinatura) 

 

2ª testemunha: ___________________________________________________________ 

(nome completo, CPF, RG e assinatura) 

 

Obs.: Está declaração é válida para os casos em que TODO o grupo familiar estiver em 

situação de desemprego. 

Obs.: É obrigatório o envio de fotocópia da carteira de identidade e do CPF de cada uma das 

testemunhas.  

 

 

 

IMPRIMIR 
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ANEXO 9 – DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

(Nome completo do provedor) 

______________________, ______________________________________________ do 

                   (estado civil)                                                    (grau de parentesco com o candidato(a)) 

candidato(a) ao ingresso no Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística em 2016.2 

__________________________________________________________________ 

(Nome completo do candidato(a)) 

Portador(a) da carteira de identidade nº _____________, órgão de expedição _________ 

e do CPF nº __________________, por não possuir outra forma de comprovação, declaro 

para os devidos fins e com anuência de duas testemunhas abaixo qualificadas e assinadas, 

que pago pensão alimentícia, no valor de R$ ___________________________________, 

(______________________________________________________________________) 

(valor por extenso) 

à ______________________________________________________________________. 

(Nome de quem recebe a pensão) 

São Gonçalo (RJ), ______ de _____________ de __________. 

 

________________________________________________________________________ 

(Data e assinatura do declarante) 

 

1ª testemunha: ___________________________________________________________ 

(nome completo, CPF, RG e assinatura) 

 

2ª testemunha: ___________________________________________________________ 

(nome completo, CPF, RG e assinatura) 

 

Obs.: É obrigatório o envio de fotocópia da carteira de identidade e do CPF de cada uma das 

testemunhas.  

 

 

IMPRIMIR 
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ANEXO 10 – DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM LOCAL DE TRABALHO 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

(Nome completo do empregador ou seu representante) 

portador(a) da carteira de identidade nº ________________________, órgão de 

expedição_______________ e do CPF nº ________________, declaro para os devidos fins 

e com anuência das duas testemunhas abaixo qualificadas e assinadas, que 

_______________________________________________________________________, 

(Nome completo do empregado(a)) 

Reside em seu local de trabalho situado na 

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

(endereço completo) 

São Gonçalo (RJ), ______ de _____________ de __________. 

 

________________________________________________________________________ 

(Data e assinatura do declarante) 

 

1ª testemunha: ___________________________________________________________ 

(nome completo, CPF, RG e assinatura) 

 

2ª testemunha: ___________________________________________________________ 

(nome completo, CPF, RG e assinatura) 

 

Obs.: É obrigatório o envio de fotocópia da carteira de identidade e do CPF de cada uma das 

testemunhas.  

 

 

 

 

 

 

 

IMPRIMIR 
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ANEXO 11 – DECLARAÇÃO DE CESSÃO POSSE OU OCUPAÇÃO 

 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

(Nome completo do declarante) 

______________________, ______________________________________________ do  

            (estado civil do declarante)                                                    (grau de parentesco com o candidato(a)) 

candidato ao processo seletivo do Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística para 

o ingresso no ano de 2016 ________________________________, portador(a) da carteira 

de identidade nº __________________________, órgão de expedição _______________ e 

de CPF nº ___________________, declaro para os devidos fins e com anuência das duas 

testemunhas abaixo qualificadas e assinadas, que o imóvel situado na 

_______________________________________________________________________. 

_______________________________________________________________ trata-se de  

(endereço completo) 

posse ou ocupação. 

 

São Gonçalo (RJ), ______ de _____________ de __________. 

 

________________________________________________________________________ 

(Data e assinatura do declarante) 

 

1ª testemunha: ___________________________________________________________ 

(nome completo, CPF, RG e assinatura) 

 

2ª testemunha: ___________________________________________________________ 

(nome completo, CPF, RG e assinatura) 

 

Obs.: É obrigatório o envio de fotocópia da carteira de identidade e do CPF de cada uma das 

testemunhas.  

 

 

 IMPRIMIR 
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ANEXO 12 – DECLARAÇÃO DO IMÓVEL CEDIDO 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

(Nome completo do declarante) 

______________________, ______________________________________________ do  

            (estado civil do declarante)                                                    (grau de parentesco com o candidato(a)) 

candidato(a) ao processo seletivo do Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística 

para o ingresso no ano de 2016 ________________________________, portador(a) da  

     (Nome completo do candidato) 

carteira de identidade nº ____________________ órgão de expedição _____________ e do 

CPF nº __________________________, declaro para os devidos fins e com anuência das 

duas testemunhas abaixo qualificadas e assinadas, que cedi o imóvel situado na  

_______________________________________________________________________. 

_______________________________________________________________________  

(endereço completo) 

para _________________________________________________________________. 

     (Nome completo da pessoa beneficiada) 

 

São Gonçalo (RJ), ______ de _____________ de __________. 

 

________________________________________________________________________ 

(Data e assinatura do declarante) 

 

1ª testemunha: ___________________________________________________________ 

(nome completo, CPF, RG e assinatura) 

 

2ª testemunha: ___________________________________________________________ 

(nome completo, CPF, RG e assinatura) 

 

Obs.: É obrigatório o envio de fotocópia da carteira de identidade e do CPF de cada uma das 

testemunhas.  

 

 IMPRIMIR 
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ANEXO 13 – DECLARAÇÃO DE DOCUMENTO EM NOME DE TERCEIROS 

 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

(Nome completo do candidato) 

candidato ao curso de __________________________ do Programa de Pós-graduação em 

Letras e Linguística da UERJ/FFP, do ano de 2016, declaro para os devidos fins e com 

anuência de duas testemunhas abaixo qualificadas e assinadas, que o documento 

___________________________________ (especificar o documento) encontra-se em nome 

de _______________________________ (nome do titular do documento) 

_______________________________________________________, do candidato(a) em 

questão (grau de parentesco com o candidato(a) por 

____________________________________ (preencher com o motivo pelo qual o referido 

documento se encontra em nome de terceiros). 

 

São Gonçalo (RJ), ______ de _____________ de __________. 

 

________________________________________________________________________ 

(Data e assinatura do declarante) 

 

1ª testemunha: ___________________________________________________________ 

(nome completo, CPF, RG e assinatura) 

 

2ª testemunha: ___________________________________________________________ 

(nome completo, CPF, RG e assinatura) 

 

Obs.: É obrigatório o envio de fotocópia da carteira de identidade e do CPF de cada uma das 

testemunhas.  

 

 

 

 

  

IMPRIMIR 
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ANEXO 14 – DECLARAÇÃO DE RENDA PARA TRABALHADOR 

(se o preenchimento for feito pelo trabalhador) 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

(Nome completo do declarante) 

______________________, ______________________________________________ do  

            (estado civil do declarante)                                                    (grau de parentesco com o candidato(a)) 

candidato(a) ao processo seletivo do Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística, 

ingresso em 2016, _________________________, portador(a) da carteira de identidade nº 

___________________, órgão de expedição __________________________ e do CPF nº 

___________________________, por não possuir outra forma de comprovação de renda, 

declaro para os devidos fins e com anuência das duas testemunhas abaixo qualificadas e 

assinadas, que exerço a função de __________________________ com renda mensal bruta 

de R$ ______________________________ 

(_________________________________________). 

 

São Gonçalo (RJ), ______ de _____________ de __________. 

 

________________________________________________________________________ 

(Data e assinatura do declarante) 

 

1ª testemunha: ___________________________________________________________ 

(nome completo, CPF, RG e assinatura) 

 

2ª testemunha: ___________________________________________________________ 

(nome completo, CPF, RG e assinatura) 

 

Obs.: É obrigatório o envio de fotocópia da carteira de identidade e do CPF de cada uma das 

testemunhas.  

 

 

 

IMPRIMIR 


