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EDITAL Nº 001/2012 
 
 

EDITAL DE INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA AOS CURSOS DE 
MESTRADO E DOUTORADO EM LETRAS E LINGUÍSTICA DA FACULDADE 

DE LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PARA 2013 
 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da 
Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás estabelece e torna públicas  as normas 
do Processo Seletivo 2013 para o preenchimento das vagas dos cursos de Mestrado e 
Doutorado, em conformidade com as exigências da Resolução Nº 1075 do Conselho de 
Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura da UFG, de 9 de março de 2012. 
 

O Programa tem por objetivo a formação de pessoal qualificado técnica e 
cientificamente para o exercício de atividades profissionais de ensino e pesquisa em Estudos 
Literários e Estudos Linguísticos, visando ao avanço do conhecimento nessas áreas, cujas 
linhas de pesquisa são as seguintes: 

 
Área de Estudos Literários 
LP 1 - Poéticas da modernidade; 
LP 2 - Estudos culturais, comparativismo e tradução 
LP 3 - Literatura, história e imaginário. 

 
Área de Estudos Linguísticos 
LP 4- Descrição e análise de línguas indígenas e demais línguas naturais; 
LP 5 - Linguagem, sociedade e cultura; 
LP 6 - Ensino e aprendizagem de línguas; 
LP 7 - Língua, texto e discurso. 
 
2. DA INSCRIÇÃO 
 

As inscrições ocorrerão no período de 19 a 21 de novembro de 2012, no horário das 
8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Letras e 
Linguística, na sala 29 da Faculdade de Letras, situada no Campus Samambaia, da 
Universidade Federal de Goiás, telefone (62) 3521-1136. As informações podem ser obtidas 
nos seguintes sites: 

 <http://www.letras.ufg.br/pos/> 
 <http://www.prppg.ufg.br> 
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2.1 Procedimentos para inscrição  
 
 Os candidatos deverão se inscrever em apenas uma linha de pesquisa do Programa de 
Pós-Graduação em Letras e Linguística.  
 

Os candidatos deverão apresentar comprovantes de aprovação em suficiência ou 
proficiência em línguas estrangeiras aceitas pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e 
Linguística, a saber: Inglês, Francês, Espanhol e Italiano. Serão aceitos os seguintes 
comprovantes: 

 
1. Certificados do CASLE (Centro de Avaliação de Suficiência em Língua 

Estrangeira)1, com validade de 3 (três) anos até a data de inscrição no processo 
seletivo. 

2. Certificados de Suficiência ou Proficiência em Línguas Estrangeiras, fornecidos 
por Programas de Pós-Graduação em Letras e Linguística de Universidades 
Federais, com validade de 2 (dois) anos até a data de inscrição no processo 
seletivo. 

3. Os seguintes certificados ou diplomas, com validade de  2 (dois) anos até a data de 
inscrição no processo seletivo: 

1.Francês 
• DALF 
• DAEFLE (Diplôme d'Aptitude à l'enseignement du Français Langue 

Etrangère) 
• Certificado do Teste de proficiência da CAPES/CNPq emitido pela Aliança 

Francesa de Goiânia 
• Certificado do teste específico para aluno(a) contemplado(a) com bolsa 

CAPES/CNPq para estudar na França ou em país francófono 
2. Espanhol 

• DELE (Intermediário e Superior, expedido pelo governo espanhol) 
• CELU (expedido por universidades argentinas)   

     3. Inglês  
• Michigan 
• TOEFL (score igual ou maior que 74,2) 
• FCE  (Conceitos C, B ou A) 
• CAE  (Conceitos C, B ou A) 
• CPE (Conceitos C, B ou A) 
• ECPE (Conceitos LP, P ou H) 
• TOEIC (Score igual ou maior que 500) 
• IELTS (Score igual ou maior que 6,0) 

 
  Para a inscrição ao Mestrado, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

 
a) formulário de inscrição devidamente preenchido e acompanhado de 02 (duas) 

fotografias 3x4 recentes; 
                                                
1 O CASLE (Centro de Avaliação de Suficiência em Língua Estrangeira) é um projeto de extensão que tem a 
função de oferecer provas de suficiência em língua estrangeira para candidatos ao curso de pós-graduação – 
stricto sensu (mestrado e doutorado) em Estudos Linguísticos e Literários da Faculdade de Letras da 
Universidade Federal de Goiás. 
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b) cópia autenticada de certificado de suficiência em Língua Estrangeira (Inglês, 
Francês, Espanhol ou Italiano); 
 
c) cópia autenticada do diploma de graduação ou documento equivalente, ou de outro 
documento que comprove estar o candidato em condições de concluir o curso de 
Graduação, antes da matrícula no Programa de Pós-Graduação; 
 
d) cópia autenticada do Histórico Acadêmico; 
 
e) uma cópia do currículo Lattes; 
 
f) fotocópia autenticada de Documento de Identidade; da Certidão de Nascimento ou 
Casamento; do Título de Eleitor; do Certificado de Reservista (quando for o caso); do 
Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
 
g) duas cópias do projeto de pesquisa na área pretendida, de acordo com o “Roteiro e 
orientação para elaboração de projetos de pesquisa”, disponível na página do 
Programa na internet: <http://www.letras.ufg.br/pos/>; 
 
h) comprovante de recolhimento da taxa de inscrição junto ao Banco do Brasil (Guia 
de Recolhimento (GRU) disponível na  secretaria do Programa, podendo ser solicitado 
pelo e-mail: mestradoletrasufg@gmail.com), no valor de R$ 120,00 (cento e vinte 
reais). 
 

Para a inscrição ao Doutorado, o candidato deverá entregar os seguintes documentos: 
 

a) formulário de inscrição devidamente preenchido e acompanhado de 02 (duas) 
fotografias 3x4 recentes; 
 
b) cópia autenticada de certificado de suficiência em 02 (duas) Línguas Estrangeiras 
(Inglês, Francês, Espanhol ou Italiano), sendo a língua inglesa obrigatória para os 
Estudos Linguísticos. O candidato poderá aproveitar a língua estrangeira certificada no 
Mestrado, desde que a aprovação da referida língua estrangeira não ultrapasse 03 (três) 
anos até a data de inscrição ao Processo Seletivo 2013; 
 
c) cópia autenticada do diploma de Mestrado ou documento equivalente, ou de outro 
documento que comprove estar o candidato em condições de concluir o curso antes da 
matrícula no Doutorado; 
  
d) cópia autenticada do Histórico Acadêmico; 
 
e) uma cópia do currículo Lattes; 
 
f) fotocópia autenticada de Documento de Identidade; da Certidão de nascimento ou 
Casamento; do Título de Eleitor; do Certificado de Reservista (quando for o caso); do 
Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
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g) duas cópias do projeto de pesquisa na área pretendida, de acordo com o “Roteiro e 
orientação para elaboração de projetos de pesquisa”, disponível na página do 
Programa na internet: <http://www.letras.ufg.br/pos/>; 
 
h) comprovante de recolhimento da taxa de inscrição junto ao Banco do Brasil (Guia 
de Recolhimento (GRU) disponível na  secretaria do Programa, podendo ser solicitado 
pelo e-mail: mestradoletrasufg@gmail.com), no valor de R$ 120,00 (cento e vinte 
reais). 

 
2.2 No formulário de inscrição, o candidato deverá assinalar: 
 

a) uma sequência de 2 (dois) possíveis orientadores, em ordem de preferência e de 
acordo com a linha de pesquisa escolhida. A indicação dos orientadores não significa 
compromisso de orientação por parte dos indicados. Caberá ao primeiro avaliar o 
projeto de pesquisa do candidato, nos seguintes aspectos: vinculação adequada a uma 
das linhas de pesquisa do Programa,  à linha de pesquisa  e aos temas do interesse de 
atuação do orientador sugerido, conforme Anexo B, pertinência da justificativa, dos 
objetivos e da bibliografia, exequibilidade do projeto de pesquisa, clareza, correção e 
objetividade. Esse procedimento faz parte do processo seletivo, com vistas a subsidiar 
a Banca Examinadora. 

 
2.3 O candidato que necessitar de atendimento especial deverá informar, no ato da inscrição, 
sua situação. Entende-se por candidato com necessidade de atendimento especial a pessoa 
cega, surda ou com outra dificuldade física comprovada por meio de laudo médico.  
 
2.4 A qualquer tempo, o candidato será excluído do processo seletivo desde que verificadas 
quaisquer irregularidades nos documentos apresentados ou falsidade nas informações 
prestadas no formulário de inscrição. 
 
2.5 De forma alguma, serão aceitas inscrições extemporâneas.  
 
2.6 Não serão aceitas inscrições em que estejam faltando documentos, quaisquer que sejam, 
dos listados no item 2.1.  
 
2.7 Não serão aceitas inscrições via fax ou via correio eletrônico. 
 
2.8 Será aceita solicitação de inscrição por meio de correio rápido –  SEDEX – Encomenda 
Expressa da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) –, endereçada ao Programa 
de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Faculdade de Letras, desde que seja postada até 
o último dia do período de inscrição e esteja de acordo com as normas deste Edital. Em caso 
de documento enviado por correio, a confirmação da inscrição pode ser obtida junto à 
Secretaria do Programa por telefone ou e-mail. 

 
a) Os documentos encaminhados por correio rápido (SEDEX) devem ser enviados 

para o endereço a seguir, até o dia 21 de novembro de 2012, data limite para 
postagem:  
 
Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística 
Faculdade de Letras 
Universidade Federal de Goiás 
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Campus II - C.P.131 – Goiânia -GO 
CEP: 74.001-970  
Fone/Fax: 62-3521-1136 
E-mail: mestradoletrasufg@gmail.com 
 

2.9 A inscrição aceita, tendo atendido às normas deste Edital, receberá um código de 
identificação, sendo vedado seu conhecimento à Banca Examinadora. 
 
3. DAS VAGAS 
 

Serão oferecidas para o Mestrado 52 (cinquenta e duas) vagas, sendo 30 (trinta) para a 
Área de Estudos Linguísticos e 22 (vinte e duas) para a Área de Estudos Literários; serão 
oferecidas para o Doutorado 34 (trinta e quatro) vagas, sendo 23 (vinte e três) para a Área de 
Estudos Linguísticos e 11 (onze) para a Área de Estudos Literários.  

A oferta de vagas é feita por docente de acordo com a disponibilidade de orientação, 
conforme Anexo A deste Edital e publicado em <http://www.letras.ufg.br/pos/>. Os 
candidatos aprovados e não selecionados para a primeira opção de orientação concorrerão 
para a segunda opção. Não há obrigatoriedade do preenchimento total de vagas. 
 
4. DA SELEÇÃO 
 
4.1 O processo seletivo ao Mestrado em Letras e Linguística será desenvolvido  na sua 
primeira etapa pelos professores pretendidos como orientadores e nas etapas seguintes pela 
Banca Examinadora designada pela Coordenadoria Geral do Programa de Pós-Graduação em 
Letras e Linguística, de acordo com os procedimentos definidos a seguir: 
 
1ª etapa 
 
Seleção de projetos (não presencial), que receberão o conceito “selecionado” ou “não 
selecionado”. Os candidatos cujos projetos não tenham sido selecionados estarão eliminados 
do processo. 

 
2ª etapa 
 
Prova de conhecimentos específicos na área de estudos pretendida pelo candidato 
(eliminatória) – nota mínima 7 (sete), numa escala de zero a dez. A prova constará de 1 (uma) 
questão teórica geral, que será obrigatória para todos os candidatos, e uma questão específica 
para cada linha de pesquisa. A prova de conhecimentos específicos será avaliada de acordo 
com os seguintes critérios: coerência e coesão, clareza na exposição das ideias e argumentos, 
precisão linguística, domínio do conteúdo abordado nas questões, adequação ao tema. 
 
 
3ª etapa 
Prova Oral – Com base no projeto de pesquisa, o candidato será examinado oralmente, 
obedecendo aos seguintes critérios:  domínio do conteúdo do projeto, competência na 
expressão oral,  articulação das ideias e  capacidade de argumentação do candidato. À prova 
oral será atribuída nota de zero a dez, sendo 7 (sete) a nota mínima para aprovação. A prova 
será gravada em áudio. 
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O resultado final classificatório será a média aritmética das notas obtidas na prova de 
conhecimento específico e na prova oral. A média geral mínima para aprovação é 7,0 (sete). 
 
 
4.2 O processo seletivo ao Doutorado em Letras e Linguística será desenvolvido  na sua 
primeira etapa pelos professores pretendidos como orientadores e nas etapas seguintes pela 
Banca Examinadora designada pela Coordenadoria Geral do Programa de Pós-Graduação, de 
acordo com os procedimentos definidos a seguir: 
 
1ª etapa 
 
Seleção de projetos (não presencial), que receberão o conceito “selecionado” ou “não 
selecionado”. Os candidatos cujos projetos não tenham sido selecionados estarão eliminados 
do processo. 

 
2ª etapa 

 
Prova de conhecimentos específicos na área de estudos pretendida pelo candidato 
(eliminatória). Para aprovação, o candidato deverá obter nota mínima 7 (sete), numa escala de 
zero a dez. O candidato deverá responder à questão referente à linha de pesquisa em que se 
inscreveu.  A prova de conhecimentos específicos será avaliada de acordo com os seguintes 
critérios: coerência e coesão, clareza na exposição das ideias e argumentos, precisão 
linguística, domínio do conteúdo abordado na questão, adequação ao tema. 
 
3ª etapa 
Prova Oral – Defesa do Projeto de Tese com atribuição de uma nota de zero a dez, sendo 7 
(sete) a nota mínima para aprovação. Com base no Projeto de Tese, serão avaliados a 
originalidade da proposta, o domínio do conteúdo do projeto, a competência de expressão, a 
articulação das ideias, a capacidade de argumentação do candidato e a viabilidade, pertinência 
e relevância do problema de estudo. Será avaliada a capacidade do candidato de levantar e 
analisar um problema na área de Estudos Linguísticos ou Literários, dentro das linhas de 
pesquisa do Programa, de propor hipóteses e metodologia para discussão, bem como 
argumentar a favor da análise proposta. A prova será gravada em áudio. 

 
O resultado final classificatório será a média aritmética das notas obtidas na prova de 
conhecimento específico e na prova oral. A média geral mínima para aprovação é 7,0 (sete). 
 
4.3 A bibliografia indicada para as provas específicas de cada área, indicada e aprovada pela 
Coordenadoria e divulgada previamente, encontra-se listada no Anexo C  deste  Edital. 
 
4.4 O processo seletivo (PS) para os níveis mestrado e doutorado deverá obedecer ao seguinte 
calendário:  
 
Novembro 2012 
12 (62a. feira)– Divulgação do Edital 
21 (4 a. feira ) – Divulgação dos membros da Banca Examinadora do Processo Seletivo 2013 
19, 20 e 21 (2a, 3 a e 4 a. feiras) – Inscrição ao PS 2013 
 
Dezembro 2012 
5 (4 a. feira) – Resultado da 1 a. etapa do PS 2013 (Seleção de projetos) 
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6 e 7 (5 a. e 6 a. feiras )– Acesso à planilha de avaliação dos projetos e recursos 
12 (4 a. feira) – Resultado dos recursos 
13 (5a. feira) – Divulgação das inscrições homologadas 
17 (2 a. feira) – 2 a. etapa do PS 2013 (Prova de conhecimentos específicos) 
 
 
Janeiro 2013 
15 (3 a.feira) – Resultado da 2 a. etapa do PS 2013 
16 e 17 (4 a. e 5 a.  feira) – Acesso à planilha de avaliação da prova  de conhecimentos 
específicos e recursos 
28 (2 a. feira) – Resultado dos recursos e divulgação do resultado final da 2 a. etapa  
do PS 2013  
 
Fevereiro 
4 e 5 (2 a. e 3 a. feira) – 3 a. etapa do PS 2013 (Prova oral) 
19 (3 a.feira) – Resultado das 3 (três) etapas do PS 2013 
20 e 21 ( 4 a. e 5 a. feira) – Interposição de recursos ao PS 2013 
 
Março 
1 (6 a. feira) – Resultado dos recursos 
4 (2 a.feira) – Reunião de homologação do resultado final do PS 2013 
5 (3 a.feira) – Divulgação do resultado final  homologado do PS 2013  
 
4.5 O resultado final classificatório, com os nomes dos candidatos aprovados e respectiva 
nota final de aprovação, será divulgado na secretaria do Programa, sala 29, e na página 
eletrônica do Programa. 
 
4.6 Sob hipótese alguma serão fornecidos resultados de qualquer uma das etapas por telefone, 
fax ou correio eletrônico, devendo os candidatos, inclusive os de outras cidades, consultar os 
resultados que serão afixados na secretaria e divulgados na página do Programa. 
 
4.7 Conforme o calendário constante do item 4.4, fica estabelecido o prazo de 2 (dois) dias 
úteis após a divulgação dos resultados  da 1 a,, 2 a. e 3 a. etapas para acesso à prova, à planilha 
individualizada de correção e para interposição de recursos. O recurso deverá ser entregue na 
secretaria do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, pessoalmente ou por 
procuração, no horário de 8h. às 12h. e de 14h. às 17h30. A consulta à planilha 
individualizada de correção deverá ser feita pelo candidato presencialmente na secretaria do 
Programa. Não serão aceitos recursos por correio eletrônico, fax ou correio. 
 
4.8 Os candidatos não aprovados deverão providenciar a retirada de seus documentos, na 
secretaria do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, no prazo de 60 (sessenta 
dias) após a divulgação do resultado final. Findo esse prazo, os documentos serão 
encaminhados à reciclagem. 
 
5. DA MATRÍCULA 
 
5.1 A data da matrícula ocorrerá em março de 2013, em dias a serem divulgados na página do 
Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística. 
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5.2 Em data e horário a serem posteriormente divulgados pela Coordenação do Programa, 
haverá uma reunião com candidatos aprovados, no Auditório Egídio Turchi da Faculdade de 
Letras. 
 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
6.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para este processo seletivo 
contidas neste Edital.  
 
6.2 Não haverá restituição de taxa de inscrição, exceto na hipótese de não realização deste 
concurso. 
 
6.3 O candidato será eliminado do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis, por burla ou tentativa de burla de quaisquer das normas definidas neste Edital, bem 
como por tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida neste processo 
seletivo. 
 
6.4 O não comparecimento do candidato em quaisquer das fases resultará em sua eliminação 
do processo seletivo. 
 
6.5 O candidato deverá manter atualizado o seu endereço na Secretaria do Programa, 
enquanto estiver participando do processo seletivo. 
 
6.6 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como 
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de 
avaliação nas provas do processo seletivo. 
 
6.7 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos a critério da Coordenação do Programa. 

 
 

Goiânia, 9 de novembro de 2012. 
 
 

Profª Drª Goiandira de Fátima Ortiz de Camargo 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística 
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