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EDITAL POSLETRAS  - Nº 01/2021

DISPÕE SOBRE CANDIDATURA À MATRÍCULA EM DISCIPLINA ISOLADA  ERE 2021/1

A  presidenta  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 ERE –
Estudos Remotos Especiais – 2021/1 , cujas ofertas de disciplinas são:

Disciplina Ementa Professor(a) Dia

PGL 306  - Tópicos em Linguística 
Aplicada ao Ensino de Línguas 
(eletiva para todas as Linhas)

Princípios teóricos que regem o processo
de ensino/aprendizagem da língua 
estrangeira e materna. Bases teóricas 
para o desenvolvimento tanto do ensino 
quanto da pesquisa.
Obs.: Nesse curso, ênfase será dada ao 
ensino/aprendizagem da língua 
estrangeira (Inglês)

Anelise
Fonseca

2ª feira
PGL 142 – Tópicos Especiais em Escritas 
da Memória
(eletiva para todas as Linhas) 
Carga horária: 30 horas
02 créditos
Período das aulas: 24/05 a 28/06

Investigar as noções de memória, 
esquecimento e corpo vinculadas ao 
acontecimento de escrita; estudo de 
textos teóricos e literários  em que o 
acontecimento de escrita está no  
estreito intervalo que separa a história, 
do ponto de onde ela vem, para onde 
ela volta: a vida.

Janaína Rocha
(Professora
Convidada)

PGL 303 – Formação de Professores e 
Constituição Identitária
(eletiva para todas as Linhas)

Discussão sobre concepções de 
formação de professores. Reflexão sobre
saberes docentes, letramento docente e 
constituição identitária.

Vanderlice Sol 3ª. feira

Sem oferta de disciplinas - - 5ª. feira

PGL 141 - Tópicos Especiais em Teoria e 
Crítica Literárias: Poéticas Clássicas
(eletiva para todas as Linhas)

Estudo das principais poéticas clássicas,
da perspectiva da formulação de teorias
sobre  a  literatura  na  Antiguidade,
compreendendo:  1.  As  práticas  que
antecedem  as  teorias:  as  poéticas
implícitas  em  Homero  e  Hesíodo;  2.  A
teorização de Platão: Íon e República; 3.
A teorização de Aristóteles: Poética; 4. A
teorização  do  Pseudo-Longino:  Do
sublime; 5. A teorização de Horácio: Arte
poética.

Jacyntho Lins
Brandão

4ª. feira
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PGL 005 – Tópicos de Pesquisa em 
Linguística Sistêmico-funcional: desafios 
e possibilidades (esta disciplina será 
ofertada em parceria com o Poslin/UFMG,
mas o discente fará matrícula no 
Posletras)
(eletiva para todas as Linhas)

Introdução geral à Teoria Linguística e 
seu emprego na Análise de Dados 
Linguísticos por meio da Linguística 
Sistêmico-Funcional. Aplicação de 
conceitos fundamentais da Teoria 
Linguística na pesquisa de descrição das 
línguas, ensino e multilinguismo.

Giacomo
Figueredo

6ª. feira

 1 – Documentos necessários

 O requerimento para matrícula em disciplina isolada – Formulário 05 - e os demais documentos  deverão

ser enviados para o email  diposletrasufop@gmail.com,  das 08h00 do dia 22/02  até as 23h59 do dia

09/03/21. O assunto do referido email deverá ser o nome completo do candidato e o nome da disciplina

objeto de interesse. Por meio desse email, o candidato deverá encaminhar:

1.1 – Formulário 5 – Requerimento para Matrícula em Disciplina Isolada - encontrado no site do Posletras
https://posletras.ufop.br/ > secretaria > formulários  ,  devidamente preenchido;
1.2 – Cópias dos documentos pessoais  (RG ou passaporte e CPF)
1.3 – Cópia do diploma de graduação;
1.4 –  Cópia do histórico escolar;
1.5 – Cópia do curriculum vitae, preferencialmente curriculum lattes-CNPq 

2.  O  candidato  à  disciplina  isolada  deverá  ter  diploma  de  curso  superior  reconhecido  pelo  MEC  (ou
documento que comprove a conclusão do curso).

3. Serão oferecidas até 10 vagas em cada disciplina;

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 10/03/21, na página do Programa de
Pós-graduação em Letras www.posletras.ufop.br  

6.1. Os candidatos selecionados deverão confirmar a sua matrícula em disciplina isolada de  11 a
12  de  março/21,  através  do  e-mail  do  Programa  específico  para  Disciplinas  Isoladas:
diposletrasufop@gmail.com .  Se  a  matrícula  não  for  confirmada  nesses  dias,  a  Secretaria
convocará,  para a matrícula imediata,  o próximo selecionado de cada lista (via  e-mail),  até o
preenchimento do número de vagas estipulado para cada disciplina. 

6.2.  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.  

7.  A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Letras:  Estudos da Linguagem decidirá  sobre as
questões não previstas neste Edital.
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8. O período do Ensino Remoto Especial – ERE - será ofertado nas seguintes datas e horários:
- Início: 22/03 
- Recesso:  de 03/05 a 23/05
- Retorno:  24/05 
- Encerramento do ERE-2021/1:  02/07/2021

- Das 14h00 às 18h00 – aulas síncronas ou assíncronas, conforme cada professor combinar com a Turma.

Informações:
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos da Linguagem
Instituto de Ciências Humanas e Sociais – ICHS – Rua do Seminário, S/N. 
35420-000 Mariana – MG Tel: (31) 3557-9418 – e-mail:  diposletrasufop@gmail.com

Nesse período de isolamento físico, devido à pandemia, os contatos deverão ocorrer apenas 
via email.

Profa. Dra. Soélis Teixeira do Prado Mendes 
Presidenta do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Letras:

Estudos da Linguagem 
 ICHS – UFOP
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