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EDITAL N°. 006/2011 – PPGL/UERN 
 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras da UERN (PPGL) faz saber que, no período de 19 de 

dezembro de 2011 a 27 de janeiro de 2012, estarão abertas as inscrições ao Exame de Seleção para admissão ao 

Curso de Mestrado em Letras. As inscrições serão feitas pelo interessado, pessoalmente ou por procuração, no 

horário de 7h30min às 11h30min e das 14h às 17h, na secretaria do Programa, no Campus Avançado “Prof.ª. 

Maria Elisa de Albuquerque Maia”/UERN, bairro Arizona, Rodovia BR 405, Km 153, Pau dos Ferros/RN, CEP: 

59900-000. Serão aceitas inscrições pelo correio com remessa SEDEX e com data de postagem até 27 de janeiro 

de 2012. Não serão aceitas inscrições em que estejam faltando documentos, quaisquer que sejam, dos listados no 

item II deste Edital. 

 

 

I) DAS VAGAS 

 

1.1 O PPGL oferece até 25 vagas para o Mestrado, distribuídas entre duas linhas de pesquisa:  

a) Discurso, memória e identidade; 

b)Texto, ensino e construção de sentidos. 

 

1.2 Serão destinadas três vagas (entre as 25 oferecidas) a pessoas com necessidades especiais. Porém, as pessoas 

que têm esse direito devem solicitá-lo, formalmente, à Coordenação do PPGL, com documentação comprobatória 

anexa e em acordo com a legislação pertinente. Não havendo classificados para essas vagas destinadas a pessoas 

com necessidades especiais, elas serão preenchidas conforme classificação geral de todos os candidatos 

divulgada no Resultado Final do Processo Seletivo.  

 

1.3 Serão também destinadas duas vagas (entre as 25 oferecidas) aos servidores do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), conforme Termo de Convênio nº 003/2011 celebrado 

entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN e a Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Não havendo candidatos classificados para essas vagas, elas serão 

preenchidas conforme classificação geral de todos os candidatos divulgada no Resultado Final do Processo 

Seletivo, ao qual todos os candidatos indistintamente se submeterão, em todas as suas etapas. 

 

 

II) DA INSCRIÇÃO 

 

2.1 Serão aceitas inscrições, para o processo seletivo, de candidatos:  

a) Portadores de Diploma de Graduação em Letras, bacharelado ou licenciatura, obtido em instituições 

reconhecidas pelo MEC;  

b) Portadores de diploma de outros Cursos de nível superior, credenciados pelo Conselho Nacional de Educação, 

que, segundo avaliação do Colegiado, atendam aos objetivos do Curso;  

c) Portadores de diploma de graduação de instituições estrangeiras, que, segundo avaliação do Colegiado, 

atendam aos objetivos do Curso. A inscrição ao Exame de Seleção deverá ser feita em uma das linhas de 
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pesquisa, de acordo com a orientação sobre os projetos nelas em desenvolvimento, divulgados na homepage 

(propeg.uern.br/ppgl).  
 

2.2 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:  

 comprovante de pagamento da taxa de R$ 80,00 (oitenta reais), depositado nominalmente, ou por 

transferência, na conta corrente UERN/MESTRADO EM LETRAS, nº 59.147-5, agência: 0036-1, 

Banco do Brasil; 

 formulário de inscrição preenchido (disponível na homepage do PPGL); 

 02 (duas) fotografias 3x4 recentes;  

 cópia autenticada do diploma de graduação plena ou, condicionalmente, documento que comprove ter 

concluído o curso de graduação antes do término do período de matrícula na pós-graduação, de acordo 

com o calendário do PPGL;  

 cópia autenticada do histórico escolar;  

 cópia autenticada do RG; 

 cópia autenticada do CPF;  

 cópia autenticada do título de eleitor; 

 cópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento;  

 cópia autenticada de documentos que provam estar em dia com obrigações militares, no caso de 

candidato brasileiro;  

 cópia autenticada de documentos que provam estar em dia com obrigações eleitorais, no caso de 

candidato brasileiro; 

 curriculum vitae (modelo plataforma lattes), com documentos comprobatórios;  

 03 (três) vias impressas do projeto de dissertação, com linha de pesquisa definida. 

 

 

III) DA PRÉ-SELEÇÃO 

 

3.1 Caberá à Coordenação do PPGL a decisão sobre o deferimento dos pedidos de inscrição com base na análise 

da documentação apresentada e no atendimento a todos os itens descritos no item II. 

 

3.2 O resultado dessa análise será divulgado na Secretaria e na homepage do Programa, no dia 30 de janeiro de 

2012. A documentação dos candidatos cujos pedidos de inscrição forem indeferidos, assim como a dos 

candidatos reprovados no exame de seleção, deverá ser requisitada dentro de no máximo 60 dias depois da 

divulgação do resultado final. Após este prazo será incinerada. 

 

 

IV) DA SELEÇÃO  

 

4.1 A seleção incluirá as seguintes etapas:  

a) Prova escrita específica eliminatória, elaborada de acordo com a bibliografia indicada (anexa ao edital) pelo 

Colegiado, para submeter-se às demais etapas do processo seletivo;  

b) Projeto de dissertação, com linha de pesquisa definida, de caráter eliminatório;  

c) Entrevista, de caráter eliminatório, em que o candidato será argüido sobre aspectos teóricos, conceituais e 

metodológicos do seu projeto de dissertação, levando-se em conta as instruções do Colegiado do Curso para a 

elaboração de projetos de dissertação;  

d) Análise do curriculum vitae (modelo plataforma lattes), de caráter classificatório. 

 

 

V) DA AVALIAÇÃO 

 

4.1 A Prova Escrita (valor de 100 pontos) avaliará:  

a) capacidade de argumentação, fundamentada teórica e/ou empiricamente, sobre questões propostas com base na 

bibliografia indicada em anexo (60 pontos);  

b) uso adequado de aspectos lingüístico-formais de expressão e de organização textual (40 pontos). 
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4.2 O Projeto de Dissertação (valor de 100 pontos) será examinado com base nos seguintes critérios:  

a) coerência interna do Projeto e sua adequação à linha escolhida (40 pontos)  

b) observância aos aspectos lingüístico-formais de expressão e de organização textual (20 pontos);  

c) conhecimento do suporte teórico adotado no projeto (30 pontos);  

d) viabilidade de realização no prazo de 02 (dois) anos (10 pontos). 

 

4.3 A Entrevista (valor de 100 pontos) avaliará:  

a) capacidade de apresentar e justificar oralmente o projeto de pesquisa (30 pontos);  

b) capacidade de responder a questões específicas relacionadas ao tema do projeto de pesquisa (30 pontos);  

c) domínio da bibliografia indicada no projeto de pesquisa (20 pontos);  

d) afinidade com a área de concentração do Programa (Estudos do discurso e do texto) (10 pontos); 

e) disponibilidade e desejo do candidato para dedicar-se ao Curso de Mestrado (10 pontos); 

 

4.4 A Análise do Curriculum Vitae (modelo plataforma lattes) (valor de 100 pontos) avaliará o candidato ao 

mestrado quanto à experiência profissional, com ênfase nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, na 

Educação Básica e Superior; à produção bibliográfica e técnica; e à participação em eventos científicos.  

 

4.5 Proficiência em uma língua estrangeira, para candidatos brasileiros, e, em Língua Portuguesa, para 

candidatos estrangeiros, conforme Regimento do PPGL/UERN (disponível em propeg.uern.br/ppgl).  
 

 

VI) DA APROVAÇÃO  

 

6.1 Serão admitidos ao Programa os candidatos que obtiverem média final igual ou superior a 70 (setenta) pontos 

em 100 (cem), no limite das vagas existentes, com média ponderada das duas provas referidas nos itens 1 e 3, 

sendo que a prova do item 1 terá peso 2 (dois) e a prova do item 3, peso 1,5 (um vírgula cinco). A essa média 

ponderada será acrescida a nota obtida pelo candidato no curriculum vitae (modelo plataforma lattes), resultando 

daí a média final. Os candidatos serão ordenados pela sequência decrescente das médias apuradas. 

A nota do projeto de dissertação terá validade somente para submissão do candidato à entrevista, não fazendo 

parte do cômputo final. 

 

 

VII) DA CLASSIFICAÇÃO 

 

7.2 A classificação, para a admissão ao Mestrado, é feita com base na média das notas obtidas na prova 

específica e na entrevista, considerando o número de vagas existentes na Linha de pesquisa na qual o candidato 

estiver inscrito. Para efeitos de desempate na classificação final, será considerada a seguinte ordem de 

precedência: a) a prova escrita; b) a entrevista; e c) o projeto de pesquisa.  

 

 

VIII) DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

a) A(s) banca(s) examinadora(s) será (ao) constituída(s) por doutores do Programa, em número ímpar, com 

suplente(s), indicados pelo colegiado; 

b) Na correção da prova específica, será preservado o anonimato do candidato perante a banca examinadora. 

 

 

IX) DO CALENDÁRIO  

  
 PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 19 de dezembro de 2011 a 27 de janeiro de 2012;  

 HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 30 de janeiro de 2012;  

 HOMOLOGAÇÃO FINAL DA INSCRIÇÃO: 03 de fevereiro de 2012; 

 PROVA ESCRITA: 06 de fevereiro de 2012; 

 RESULTADO DA PROVA ESCRITA: até 08 de fevereiro de 2012; 

 RESULTADO DA ANÁLISE DOS PROJETOS: até 10 de fevereiro de 2012; 

 ENTREVISTA: a partir de 13 de fevereiro de 2012; 
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 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL: até 17 de fevereiro de 2012;  

 REGISTRO INICIAL DOS CANDIDATOS APROVADOS, COM PREENCHIMENTO DE FICHA 

CADASTRAL NA SECRETARIA DO PROGRAMA: 23 e 24 de fevereiro de 2012; 

 MATRÍCULA DOS CANDIDATOS CADASTRADOS: 23 e 24 de fevereiro de 2012; 

 INÍCIO DAS AULAS: 24 de abril de 2012. 

 

 

X) DA DURAÇÃO, DO LOCAL E HORÁRIO DAS PROVAS 

 

A prova escrita terá duração de 04 (quatro) horas, no horário das 8h às 12h, no Campus Avançado “Profª. Maria 

Elisa de A. Maia”/UERN, em Pau dos Ferros/RN, em local(is) indicado(s) à entrada do prédio e na homepage do 

Programa. 

 

 

XI) DA DIVULGAÇÃO 

 

A divulgação dos resultados do Exame de Seleção, em todas as suas etapas, será feita pela fixação de listagem 

em ordem decrescente de classificação, na Secretaria do PPGL, na sede do Campus, em Pau dos Ferros/RN, e na 

homepage do Programa (propeg.uern.br/ppgl). 
 

 

XII) DOS RECURSOS  

 

11.1 O candidato que não concordar com o resultado da prova escrita terá até 72h, a partir da divulgação, para 

recorrer do resultado. 

 

11.2 De acordo com o Regimento do PPGL (Art. 12.), do resultado final do processo seletivo não caberá recurso 

dos candidatos.  
 

 

XIII) DA MATRÍCULA 

 

A matrícula no curso deverá ser feita pelo interessado, pessoalmente ou por procuração, no período de 23 e 24 de 

fevereiro de 2012, no horário de 8h às 12h e 13h30min às 16h, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 

Letras (PPGL), do Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia”, da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN), localizado na Rodovia BR 405, km 153, Bairro Arizona, Pau dos Ferros/RN, 

CEP: 59.900-000, mesmo endereço para a realização do curso, cujo início encontra-se previsto para o dia 24 de 

abril de 2012. 

 

 

XIV) RELAÇÃO DE DOCENTE E NÚMERO DE VAGAS (Seleção 2012) 

 

Nº DOCENTE 

Linha 1: Discurso, memória e identidade 

Nº VAGAS OFERTADAS 

1 Andrey Pereira de Oliveira (Colaborador) 00 

2 Antônia Marly Moura da Silva 02 

3 Charles Albuquerque Ponte 02 

4 Francisco Paulo da Silva 01 

5 Guilherme Paiva de C. Martins 01 

6 Ivanaldo de Oliveira dos S. Filho  00 

7 Lílian de Oliveira Rodrigues  00 
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8 Marcília Luzia Gomes da C. Mendes 02 

9 Manoel Freire Rodrigues  02 

10 Roniê Rodrigues da Silva 02 

11 Sebastião Marques Cardoso 03 

TOTAL DE VAGAS 15 

 

 

Nº DOCENTE 

Linha 2: Texto, ensino e construção de sentidos 

Nº VAGAS OFERTADAS 

1 Antônio Luciano Pontes 03 

2 Gilton Sampaio de Souza 01 

3 João Bosco Figueiredo Gomes 01 

4 Maria do Socorro Maia F. Barbosa 01 

5 Maria Edileuza da Costa 01 

6 Maria Lúcia Pessoa Sampaio 01 

7 Rosângela Maria Bessa Vidal 02 

8 Vera Lúcia Santiago Araújo (Colaboradora) 00 

TOTAL DE VAGAS 10 

 
Pau dos Ferros, 07 de dezembro de 2011. 

  

 

 

 

 

                                                                                                      Profª.  Drª.  Maria Edileuza da Costa                        

                  Coordenadora do PPGL/UERN 
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ANEXO DO EDITAL DE N°. 006/2011 – PPGL/UERN 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

CAMPUS AVANÇADO “PROF.ª MARIA ELISA DE ALBUQUERQUE MAIA” - 

CAMEAM 

DEPARTAMENTO DE LETRAS – DL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS – PPGL 

Mestrado Acadêmico em Letras 

Área de Concentração: Estudos do Discurso e do Texto 

BR 405, Km 153, Bairro Arizona. CEP. 59900-000 - Pau dos Ferros/RN 

Fone/ Fax (84) 3351-2560/2275/ 3351- 3909 

E-mail: letras.pferros@mestrado.uern.br 

Sítio:  propeg.uern.br/ppgl 

 

SELEÇÃO 2012 DO MESTRADO EM LETRAS DA UERN 

BIBLIOGRAFIA DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

(Obrigatória para as duas linhas de pesquisa) 
 

 
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. Tradução Maria Ermantina Galvão PEREIRA. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2003; 

 

_____.; VOLOCHÍNOV, V. N. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na 

ciência da linguagem. Tradução Paulo Bezerra. 12 ed. São Paulo: Editora Hucitec, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA DA LINHA 1: DISCURSO, MEMÓRIA E IDENTIDADE 

 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BENJAMIN, W. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: Obras escolhidas: Magia e técnica, arte e 

política. 7ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.p. 165-196. 

 

_____. O narrador. In: Obras escolhidas: Magia e técnica, arte e política. 7ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 197-221. 

 

FOUCAULT, M. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de setembro de 1970. 10ª 

ed. São Paulo: Loyola, 2004. 

 

RAMA, Angel. Literatura e cultura. In: AGUIAR, F.; VASCONCELOS, S. G. (Org.) Literatura e cultura na América 

Latina. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001, p. 239-280. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ADORNO, T. W. Indústria cultural e sociedade. 5ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 

 

CARDOSO, S. M. Tradição crítica e crítica da representação literária. In: Oswald de Andrade: anti-heroísmo, literatura e 

crítica. Uma leitura intertextual sobre a Trilogia do Exílio. Curitiba: Editora CRV, 2010, pp. 17-73.  

 

_____. Literatura e imaginação espaço-temporal. In: João do Rio: espaço, técnica e imaginação literária. Curitiba, Editora 

CRV, 2011, pp. 19-50. 

 

GREGOLIN, M. R. V. (Org). Discurso e mídia. São Carlos: Claraluz, 2003. 

 

SILVA, A. M. M.; SILVA, F. P.; SANTOS, I. O.; COSTA, M. E. (Org). De memória e de identidade: estudos 

interdisciplinares. Campina Grande: EDUEPB, 2010.  
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BIBLIOGRAFIA DA LINHA 2: TEXTO, ENSINO E CONSTRUÇÃO DE 

SENTIDOS 
 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

FREITAS, A. C.; RODRIGUES, L. O.; SAMPAIO, M. L. P. (Org). Linguagem, discurso e cultura: múltiplos objetos e 

abordagens. Mossoró: Queima-Bucha, Edições UERN, 2008. 

 

OLIVEIRA NETO, P. F.; SAMPAIO, M. L. P.; BESSA, J. C. R. (Org). Ensino, pesquisa e formação de professores de 

língua portuguesa e de literatura. Mossoró: Edições UERN, 2011. [Disponível em 

http://www.uern.br/default.asp?item=edicoes-uern-ISBN9788576210276] 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
(Cada texto recomendado para leitura está com o número de sua primeira página indicado) 

 

ARANHA, S. D. G.; PEREIRA, T. M. A.; ALMEIDA, M. L. A (Org). Gêneros e linguagens: diálogo abertos. João Pessoa, 

UFPB: Ed. Universitária, 2009. [Cap.1, p. 9; Cap. 9, p.129;  e Cap.14, p. 213]. 

 

GOMES-FIGUEIREDO, J. B.; OLIVEIRA, R. R. F de. ARAÚJO, S. P. (Org). Práticas linguageiras, literatura e ensino. 

Mossoró: Edições UERN, 2011. [Cap. 2, p. 33; Cap.3, p.47; Cap. 7, p. 117; Cap.9, p.157; Cap.18, p.299]. 

 

MEURER, J. L.; BONINI, A.; MOTTA-ROTH. (Org). Gêneros: teorias, métodos, debates. São Paulo: Parábola Editorial, 

2005. [Cap.5, p. 81; Cap.6, p.108; e Cap.11, p. 237].  

 

OLIVEIRA, M. B. F.; ALVES, M. P. C.; SILVA, M. P. (Org.). Linguagem e práticas sociais - ensaios e pesquisas. Natal: 

EDUFRN, 2008. [Cap.1, p.11; Cap.3, p.35; Cap.6, p.87; Cap.8, p. 127]. 

 

SCHNEUWLY; DOLZ, J. e colaboradores. Gêneros orais e escritos na escola. Tradução e organização Roxane Rojo e 

Gla´ss Sales Cordeiro.Campinas/SP: Mercado de Letras, 2004. [Cap.2, p. 41; Cap.3, p. 71; e Cap.4, p. 95]. 

 

SOUSA, A. P.; BARZOTTO, V. H.; SAMPAIO, M. L. P. (Org). Formação de professor de língua portuguesa: quando a 

linguagem e o ensino se encontram. São Paulo: Paulistana, 2010. [Cap.2, p. 21; Cap.4, p. 59; e Cap. 6, p  91]. 

  

SOUSA, M. M. F.; PONTES, A. L.; LOPES, A. K. C.; OLIVEIRA, F. C. C. (Org). Gêneros textuais: experiências de 

pesquisas. Fortaleza: EDUECE, 2011. [Cap. 2, p.35; Cap. 7, p.163; e Cap. 8, p.187]. 

 

SOUZA, G. S.; BESSA, J. C. R. A produção textual no ensino superior: análise de processos argumentativos em 

justificativas de monografias de graduação. Revista Veredas (UFJF. Online), v. 1, nº. 15, 2011. [Disponível em 

http://www.ufjf.br/revistaveredas/edicao-atual-2/]. 

 

 

http://www.uern.br/default.asp?item=edicoes-uern-ISBN9788576210276
http://www.ufjf.br/revistaveredas/edicao-atual-2/

