1º ADITIVO AO EDITAL N.° 022/2018 – PPGL/UERN
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), no uso de suas atribuições
regimentais e administrativas, resolve retificar termos do Edital n.º 022/2018, que torna pública a seleção de
candidatos a bolsistas para estágio pós-doutoral (PNPD/CAPES) e outros, a ser realizado no Programa de
Pós-Graduação em Letras (PPGL), do Campus Avançado “Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia”
(CAMEAM), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), conforme a Portaria CAPES 086
de 03 de julho de 2013, que regulamenta o Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD)
Onde se lê:
10. DO CANCELAMENTO DA BOLSA
10.1 A bolsa poderá ser cancelada pela CAPES ou pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino a
qualquer tempo por infringência à disposição da Portaria CAPES nº 086, de 03 de julho de 2013, ficando
o bolsista obrigado a ressarcir o investimento feito indevidamente em seu favor, de acordo com a
legislação federal vigente, e impossibilitado de receber benefícios por parte da CAPES pelo período de
até cinco anos, contados do conhecimento do fato, em prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis
e penais.
11. DAS LINHAS DE PESQUISA E ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DO PPGL
O candidato deve apresentar projeto de pesquisa vinculado (até dez páginas) a uma das linhas de
pesquisa e professor(a) orientador(a), conforme abaixo:
11.1 Área de Concentração: Estudos do Discurso e do Texto
Estudos sobre o discurso e o texto em diversas práticas discursivas, sob múltiplas abordagens teóricas,
numa perspectiva interdisciplinar de construção do conhecimento na área da linguagem, em que os
textos, como materialização dos discursos, possibilitam a investigação em diversos campos discursivos.
11.1.1 Linha de pesquisa 01: Discurso, Memória e Identidade
Articula pesquisas que estudam relação entre discurso, memória e identidade, investigando o sentido em
diferentes campos discursivos, preferencialmente o literário, o midiático e o acadêmico, em diversos
contextos sócio-históricos de produção.
Professores(as) supervisores(as):
 Prof. Dr. Francisco Vieira da Silva;
 Prof. Dr. Gilton Sampaio de Souza;
 Profa. Dra. Maria Elisa Freitas do Nascimento.
11.1.2 Linha de pesquisa 02: Texto e Construção de Sentidos
Articula pesquisas sobre os fatores responsáveis pela produção de sentidos no texto, considerando os
elementos envolvidos na produção e na recepção, com vistas a oferecer contribuições ao ensino do texto.
Professores(as) supervisores(as):
 Prof. Dr. Antônio Luciano Pontes;
 Prof. Dr. João Bosco Figueiredo Gomes;
 Prof. Dr. José Cezinaldo Rocha Bessa;




Profa. Dra. Rosângela Maria Bessa Vidal;
Prof. Dr. Wellington Vieira Mendes.

11.1.3 Linha de pesquisa 03: Texto Literário, Crítica e Cultura
Articula pesquisas no âmbito dos estudos literários, em diferentes abordagens, abarcando tanto o estudo
do texto literário enquanto objeto estético quanto a sua relação com outras formas de produção cultural.
Professores(as) supervisores(as):
 Prof. Dr. Charles Albuquerque Ponte;
 Profa. Dra. Maria Edileuza da Costa.
Leia-se:
10. DO CANCELAMENTO DA BOLSA
10.1 A bolsa poderá ser cancelada pela CAPES ou pelo Programa de Pós-Graduação em Letras a qualquer
tempo por infringência à disposição da Portaria CAPES nº 086, de 03 de julho de 2013, ficando o bolsista
obrigado a ressarcir o investimento feito indevidamente em seu favor, de acordo com a legislação federal
vigente, e impossibilitado de receber benefícios por parte da CAPES pelo período de até cinco anos,
contados do conhecimento do fato, em prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e penais.
11. DAS LINHAS DE PESQUISA E ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DO PPGL
O candidato deve apresentar projeto de pesquisa vinculado (até dez páginas) a uma das linhas de
pesquisa e professor(a) orientador(a), conforme abaixo:
11.1 Área de Concentração: Estudos do Discurso e do Texto
Estudos sobre o discurso e o texto em diversas práticas discursivas, sob múltiplas abordagens teóricas,
numa perspectiva interdisciplinar de construção do conhecimento na área da linguagem, em que os
textos, como materialização dos discursos, possibilitam a investigação em diversos campos discursivos.
11.1.1 Linha de pesquisa 01: Discurso, Memória e Identidade
Articula pesquisas que estudam relação entre discurso, memória e identidade, investigando o sentido em
diferentes campos discursivos, preferencialmente o literário, o midiático e o acadêmico, em diversos
contextos sócio-históricos de produção.
Professores(as) supervisores(as):
 Prof. Dr. Francisco Vieira da Silva;
 Prof. Dr. Gilton Sampaio de Souza;
 Prof. Dr. José Cezinaldo Rocha Bessa;
 Profa. Dra. Maria Elisa Freitas do Nascimento.
11.1.2 Linha de pesquisa 02: Texto e Construção de Sentidos
Articula pesquisas sobre os fatores responsáveis pela produção de sentidos no texto, considerando os
elementos envolvidos na produção e na recepção, com vistas a oferecer contribuições ao ensino do texto.
Professores(as) supervisores(as):
 Prof. Dr. Antônio Luciano Pontes;
 Prof. Dr. João Bosco Figueiredo Gomes;
 Profa. Dra. Rosângela Maria Bessa Vidal;
 Prof. Dr. Wellington Vieira Mendes.
11.1.3 Linha de pesquisa 03: Texto Literário, Crítica e Cultura
Articula pesquisas no âmbito dos estudos literários, em diferentes abordagens, abarcando tanto o estudo
do texto literário enquanto objeto estético quanto a sua relação com outras formas de produção cultural.

Professores(as) supervisores(as):
 Prof. Dr. Charles Albuquerque Ponte;
 Profa. Dra. Maria Edileuza da Costa.
Pau dos Ferros, 26 de outubro de 2018.
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