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EDITAL POSLETRAS - Nº 01/2023 

DISPÕE SOBRE CANDIDATURA À MATRÍCULA EM DISCIPLINA ISOLADA   2023/1 

 

O presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos da Linguagem, da 

Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura do processo de 

candidatura à matrícula em Disciplina Isolada do Curso de Mestrado em Letras, referente ao período 

letivo – 2023/1, cujas ofertas de disciplinas são: 

 

DISCIPLINA EMENTA PROFESSOR(A) DIA HORÁRIO 

PGL 101 – Memória, 

Arquivo e Representação 

Memória e construção do passado. Museus, 

monumentos e arquivos. Dimensões 

discursivas e semióticas da linguagem. 

Oralidade e escritura. 

Prof. Dr. Alexandre 

Agnolon 2ª feira 

14h00h às 

18h00 

 

PGL 105 – Expressões de 

Alteridade 

 

Expressões de alteridade nos discursos 

literário, crítico, performático e midiático. 

Discursos subalternos: gender, etnia, classe 

social. Cânone e constituição hegemônica. 
 

Prof. Dr. Rodrigo 

Correa Martins Silva 

Machado 
5ª. feira 

14h00h às 

18h00 

PGL 211 – Patrimônio 

Cultural Linguístico 

 

Concepções de  Lingua(gem),   de   discurso,   

de   texto   e   de   produção   de   sentidos. 

Processos enunciativos e institucionalização 

das práticas de linguagem. Patrimônio 

cultural (i)material. A língua como vetor do 

patrimônio cultural (i)material). Línguas 

nacionais e a construção da identidade 

cultural de um povo. Línguas faladas no 

Brasil como patrimônio cultural (i)material. 

Gêneros, arquivos e acervos. 
 

Prof. Dr. Paulo 

Henrique Aguiar 

Mendes 
6ª. feira 

14h00h às 

18h00 

PGL 214 – Tópicos em 

Teoria e análise lingística: 

Leitura e Produção de 

Popularização da Ciência 

 

Apresentação da Popularização da Ciência 

como Domínio do Conhecimento. 

Contextualização da Popularização da Ciência 

na cultura acadêmico-científica. Leitura e 

Produção de textos de Popularização da 

Ciência. 
 

Prof. Dr. Giacomo 

Patrocinio Figueredo 5ª. feira 
14h00h às 

18h00 

PGL 311 – Linguagem e 

Práticas Socioeducativas 

Concepções, princípios e procedimentos  que  

norteiam  pesquisas  em  língua  e  em  

linguagem,  de  natureza aplicada. 

Profas. Dras. Anelise 

Fonseca Dutra e 

Viviane Raposo 

Pimenta 

3ª. Feira 
14h00h às 

18h00 

PGL 312 – Texto e 

Gramática na Educação 

Básica: Teoria e Prática 

 

 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

ensino de língua portuguesa na Educação 

Básica. Subsídios teórico-metodológicos do 

Funcionalismo linguístico para a abordagem 

do texto e da gramática na sala de aula da 

Educação Básica. 
 

Profa. Dra. Mariangela 

Rios (Visitante) 5ª. Feira 
14h00h às 

18h00 

 

 

1 – Período de Inscrição: das 08h00 do dia 20/01/2023 até as 23h59 do dia 21/02/2023; 

 

2 – Documentos necessários: 

i) Cópias documento de Identidade (RG ou passaporte e CPF – Não será aceita CNH como 

documento de identidade);  

ii) Cópia do diploma de graduação; 

iii) Cópia do histórico escolar; 
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iv) Cópia do curriculum vitae, preferencialmente curriculum lattes-CNPq; 

v) Preenchimento do formulário: https://forms.gle/HCAtgF5ohwj2ifqv9 

Obs.: Os documentos deverão ser encaminhados por meio desse formulário. 
 
 

2.1 – O candidato à disciplina isolada deverá ter diploma de curso superior reconhecido pelo MEC (ou 

documento que comprove a conclusão do curso). 

 

3 – Número de vagas – A oferta das vagas obedecerá à seguinte distribuição: 
 
 

3.1 – Para cada disciplina serão disponibilizadas 15 vagas. 
 

4 – O candidato poderá matricular-se em apenas uma disciplina isolada do Programa a cada 

semestre. A matrícula será realizada observando-se a ordem de classificação na disciplina cuja 

solicitação tenha sido deferida. 

 

5 – O resultado da seleção dos requerimentos será divulgado no dia 24/02/2023, na página do 

Programa de Pós-graduação em Letras www.posletras.ufop.br 

 

5.1 – No período de 27 a 28 de fevereiro/2023, os candidatos selecionados serão contatados pela 

Secretaria, via email, para confirmação da matrícula. 

 

5.2 – Em caso de trancamento de matrícula, poderá ser convocado o próximo requerente selecionado, 

na ordem subsequente da lista divulgada de cada disciplina, desde que o trancamento ocorra na 

primeira semana após o início das aulas do Mestrado. 

 

6 – A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Letras: Estudos da Linguagem decidirá sobre as 

questões não previstas neste Edital. 

 

7 – O período letivo será ofertado nas seguintes datas: 

i) Início: 13/03/2023 

ii) Encerramento: 22/07/2022 

 
 

Informações: 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos da Linguagem 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais – ICHS – Rua do Seminário, S/N  

35420-087  Mariana – MG Tel: (31) 3557-9418 – e-mail: posletras@ufop.edu.br 
 

 

Mariana, 20 de janeiro de 2023. 

 

 

 

Prof. Dr. Alexandre Agnolon 

Presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Letras: 

Estudos da Linguagem – ICHS – UFOP 
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