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EDITAL N.º 007/2021 – PPGL/UERN

(CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE DOCENTES DO PPGL)

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte (UERN), no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público, pelo presente
instrumento, o  processo de Credenciamento Docente Permanente para atuação no Programa de
Pós-Graduação em Letras (PPGL) no quadriênio 2021-2024.

1. DA FINALIDADE

1.1. O presente Edital tem por finalidade apresentar critérios, com vistas à realização do processo
de  credenciamento  docente  (categoria  permanente)  para  atuação  no  PPGL no  quadriênio
2021, 2022, 2023 e 2024.

1.2. Os  docentes  credenciados  estarão  aptos  a  participar  de  atividades  de  ensino,  pesquisa  e
extensão promovidos pelo PPGL no período supracitado.

2.  DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E DAS LINHAS DE PESQUISA

2.1. 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. 

2.1.1 Linha 1: Discurso, Memória e Identidade 
Esta linha articula pesquisas que relacionam discurso,  memória e identidade,  investigando a
produção de sentidos em diferentes campos discursivos, em diversos contextos sócio históricos
de produção, circulação e recepção.

2.1.2 Linha 2: 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. 

2.1.3 Linha 3: Texto Literário, Crítica e Cultura 
Concentra  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.
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3. DO PERFIL MÍNIMO

3.1 O docente, candidato na seleção de credenciamento, deverá apresentar o seguinte perfil mínimo
comprovado:

a) ser, preferencialmente, docente do quadro efetivo da UERN, em regime de trabalho de 40 horas
ou 40 horas com Dedicação Exclusiva (DE):

§1º  Conforme  a  Portaria  nº  81/2016-CAPES/MEC  e  o  Regimento  Interno  do
PPGL/UERN, o docente de outra IES poderá ser docente permanente,  desde que
tenha sido cedido pela instituição de origem, por acordo formal, para atuar como
docente do PPGL/UERN.

b) ter título de doutor ou equivalente; 
c) possuir produção acadêmica na área de Linguística e Literatura;
d) ter  orientado  trabalho  em,  pelo  menos,  uma  das  seguintes  categorias:  iniciação  científica,

trabalho  de  conclusão  de  curso,  monografia,  dissertação  ou  tese  e  atender  às  exigências
mínimas da CAPES; 

e) apresentar  3  (três)  produções  nos  últimos  quatro  anos,  sendo,  no  mínimo,  01  (uma)  em
periódicos (de A1 a B2, de acordo com os estratos Qualis da CAPES) e/ou 02 (duas) na forma
de livro ou capítulo de livro;

f) apresentar projeto de pesquisa (conforme formulário de credenciamento).

4. DA INSCRIÇÃO

4.1 As inscrições deverão ser feitas até 12/04/2021.
 Para  efetuar  a  inscrição,  o  docente  deverá  encaminhar  por  meio  eletrônico (e-mail:

ppgl.pferros@uern.br)  a  “Proposta  de  Credenciamento  Docente” (disponível  no  link
https://drive.google.com/file/d/0B3SrjU2040boNHR3TUxtT0pIMnM/view).

 O docente deverá digitalizar a documentação necessária e enviá-la em arquivo(s) no formato PDF,
anexados em um único e-mail, que deverá conter como assunto do e-mail: “Credenciamento 2021–
2024 – Nome do Docente”.

Ex.: Credenciamento 2021-2024 – Rosângela Alves dos Santos Bernardino

4.2  A inscrição  deverá  ser  feita  em  apenas  uma  das  três  linhas de  pesquisa  do  Programa,
obedecendo a formação do candidato e sua produção.

4.3  No  ato  da  inscrição,  o  candidato  deverá  apresentar  os  seguintes  documentos,  sob  pena  de
indeferimento da inscrição:

 Proposta de Credenciamento Docente para o quadriênio (2021-2024), descrevendo as atividades
de  ensino,  pesquisa  e  extensão a  serem desenvolvidas  no  Programa,  bem como apontando as
perspectivas de produção de artigos em periódicos qualificados na área de Linguística e Literatura,
capítulos de livros e/ou livros e participação e publicação em eventos nacionais e internacionais.
(disponível no link https://drive.google.com/file/d/0B3SrjU2040boNHR3TUxtT0pIMnM/view);

 comprovante de titulação (Doutorado) reconhecida pelo MEC;
 certidão de vínculo com a Instituição de Ensino Superior de origem;
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 currículo Lattes atualizado.

4.4 O candidato se responsabilizará pela veracidade de todas as informações prestadas.

5. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO

5.1 A coordenação do PPGL, tomando como referência os itens 3 e 4 desta chamada, deferirá ou
indeferirá as solicitações;

5.2 As solicitações deferidas serão avaliadas por comissão composta por docentes permanentes do
Programa  designados  pelo  Coordenador,  emitindo  parecer  favorável  ou  desfavorável  ao  pleito,
levando em conta: (i) o interesse e a necessidade do Programa, obedecido o limite máximo de 03
(três) novos credenciamentos por linha de pesquisa; (ii) a demanda por docentes na área de formação
e nas  Linhas  de Pesquisa do Programa; (iii)  o  plano de trabalho apresentado e  a  perspectiva de
produção do candidato para o quadriênio (2021-2024);

5.3 Caberá ao Colegiado, a partir do parecer da comissão e das necessidades objetivas do PPGL em
relação  às  demandas  por  novos  docentes,  a  decisão  final  a  respeito  do  credenciamento  dos
selecionados ao Programa.

6. DO CRONOGRAMA DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO

O  processo  de  credenciamento  de  docentes  para  o  quadriênio  2021-2024  obedecerá  o  seguinte
cronograma:

ETAPA DATA

Período de inscrição online 29/03/2021 até 12/04/2021

Deferimento das inscrições  Até 19/04/2021

Resultado do processo de credenciamento Até 03/05/2021

7. DOS RECURSOS

7.1  Será  admitido  pedido  de  reconsideração  do  ato  de  (in)deferimento  das  inscrições,  dirigido  à
Coordenação do PPGL, devendo o pedido ser enviado para e-mail: ppgl.pferros@uern.br, no prazo de
02 (dois) dias úteis, contados da publicação do deferimento das inscrições.

7.2 Será admitido recurso do resultado do processo de credenciamento,  dirigido ao Colegiado do
PPGL, devendo o recurso ser enviado para e-mail:  ppgl.pferros@uern.br, no prazo de 02 (dois) dias
úteis, contados da publicação do resultado.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 A divulgação dos resultados e demais atos referentes a este Edital, em todas as suas etapas, será
feita  pela  publicação  na  página  oficial  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Letras

BR 405, KM 153, Bairro Arizona, Pau dos Ferros/RN, Campus da UERN, Bloco B Sala B22, CEP: 59900-000
Site: propeg.uern.br/ppgl - E-mail: ppgl.pferros@uern.br

mailto:ppgl.pferros@uern.br
mailto:ppgl.pferros@uern.br
mailto:ppgl.pferros@uern.br


(propeg.uern.br/ppgl),  assim como no Jornal  Oficial  da UERN (JOUERN) através  de sua página
oficial (http://portal.uern.br/jouern/).
8.2 Os casos omissos a este edital serão resolvidos pelo Colegiado do PPGL.

Pau dos Ferros, 17 de março de 2021.

Profa. Dra. Rosângela Alves dos Santos Bernardino
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras

PPGL/UERN – Campus Avançado de Pau dos Ferros
Portaria n.º 636/2020-GP/FUERN
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