
 Chamada  para  processo  de  seleção  de  Dissertações 
 para publicação em formato de livro 
 A  Comissão  Editorial  (portaria  PPGEL  Nº012/2022)  informa  que  estarão  abertas,  entre  os  dias 
 03/06/2022  e  20/06/2022,  as  inscrições  para  a  seleção  de  Dissertações  de  Mestrado 
 defendidas  no  PPGEL,  para  serem  publicadas  em  formato  de  livro  impresso  pela  Editora 
 Mercado de Letras. 

 1. Objetivo 
 O  objetivo  é  selecionar  três  dissertações  (uma  de  cada  linha  de  pesquisa  do  programa) 
 reconhecidas  pela  excelência  e  pelo  mérito  dos  trabalhos  de  pesquisa  acadêmica  nos  Estudos 
 da Linguagem. 

 2. Elegibilidade das inscrições 
 São  elegíveis  Dissertações  de  Mestrado  defendidas  no  Programa  de  Pós-Graduação  em  Estudos 
 da Linguagem da Universidade Federal de Catalão. 

 3. Documentação necessária 
 ●  O  texto  da  dissertação  defendida,  já  adaptada  para  formato  de  livro  (por  exemplo,  em  vez 

 de  escrever  "esta  dissertação",  substituir  por  "este  livro";  retirar  resumo  e  abstract,  etc.), 
 com  no  máximo  150  páginas  (incluindo  apresentação  e  referências  segundo  a  ABNT), 
 completamente revisada; 

 ●  Carta  de  intenção,  explicitando  a  originalidade  do  trabalho,  a  relevância  para  o 
 desenvolvimento  científico,  tecnológico,  cultural  e  social,  bem  como  a  metodologia 
 utilizada,  em  que  será  observada  a  qualidade  da  redação  e  a  estrutura/organização  do 
 texto;  a  qualidade  e  a  quantidade  de  publicações  decorrentes  da  dissertação.  É 
 necessária  a  Indicação  do/a  docente  orientador/a  e  de  docentes  da  linha  que 
 participaram da banca, caso sejam do PPGEL; 

 ●  Cinco  (5)  produções  de  destaque,  de  sua  autoria,  do  período  em  que  era  discente  do 
 PPGEL e/ou atualmente; 

 ●  Ata da defesa de dissertação. 

 4. Forma de encaminhamento 
 Pelo Google Forms  https://forms.gle/t8RpxYaAzNqZDfN78 

 5. Comissão julgadora 
 Os  trabalhos  serão  avaliados  por  pareceristas  designados  pelos  membros  da  Comissão 
 Editorial. 

https://forms.gle/t8RpxYaAzNqZDfN78


 6. Critério de análise 
 As avaliações dos trabalhos serão pautadas pelos seguintes critérios de análise: 

 ●  esforço investigativo; 
 ●  capacidade e inovação interpretativa; 
 ●  originalidade e densidade da abordagem; 
 ●  clareza e coerência no desenvolvimento e na organização do texto; 
 ●  tratamento crítico das fontes; 
 ●  qualidade da redação; 
 ●  ineditismo; 
 ●  relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social. 

 7. Resultado 
 Este  processo  seletivo  qualificará  os  trabalhos  estabelecendo  uma  classificação  (ranking)  dos 
 mesmos,  conforme  os  critérios  de  avaliação.  A  Comissão  Editorial  se  incumbirá  de  divulgar,  pelo 
 site do PPGEL-UFCAT, os trabalhos escolhidos para serem publicados. 


