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                                                       EDITAL POSLETRAS - Nº 01/2022

DISPÕE SOBRE CANDIDATURA À MATRÍCULA EM DISCIPLINA ISOLADA  2022/1

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 período letivo – 2022/1, cujas ofertas de disciplinas são:

DISCIPLINA EMENTA PROFESSOR(A) DIA HORÁRIO

PGL 307 – Tópicos em 
Linguagem, Identidades
e Cultura  (eletiva para 
todas as Linhas)

Linguagem  em  contextos
diferenciados  e
multidiversificados.  Políticas
linguísticas  e  configurações
identitárias.  Discurso  e
alteridade. Cultura em contextos
complexos. 

Fernando Silverio de
Lima

2ª
feira

Das 14h00h às
18h00

(presencial)

PGL 135 – Tópicos em
Teoria e Crítica 
Literárias (eletiva para 
todas as Linhas)

Literatura e ciências humanas. A
literatura e a virada linguística.
A era do testemunho e os limites
da  representação.  Lirica  em
tempo de barbárie. A literatura e
o contemporâneo.

Victor Luiz da Rosa 5ª.
feira

Das 14h00h às
18h00

(presencial)

PGL 232 – Tópicos Em
Teoria e Análise da 
Tradução (eletiva para 
todas as Linhas)

A  tradução  como  objeto  de
estudo  científico.  Os  estudos
descritivos  da  tradução  e  a
pesquisa empírica com foco no
processo  e  no  produto  da
tradução.  Estudos  processuais
da  tradução.  Metodologias  de
coleta  e  análise  de  dados  nas
pesquisas  empírico-
experimentais  em  tradução.
Introdução às bases teóricas e de
modelos  da  tradução.
Importância  das  teorias  e  da
modelagem para  os  estudos  da
tradução,  bem  como  sua
influência  na  atividade  de
pesquisa.  Categorias  teóricas
para a investigação da tradução
como fenômeno, abordada como
processo,  produto,  e  produção
multilíngue.

Giácomo
Paatrocínio
Figueredo

5ª.
feira

Das 14h00h às
18h00

(presencial)
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PGL 105 – Expressões 
de Alteridade (eletiva 
para todas as Linhas)

Expressões  de  alteridade  nos
discursos  literário,  crítico,
performático  e  midiático.
Discursos  subalternos:  gender,
etnia,  classe  social.  Cânone  e
constituição hegemônica.

Carolina  Anglada 6ª.
feira

Das 14h00h às
18h00

(presencial)

1 – Período de inscrição: das 08h00 do dia 10/01/2022 até as 23h59 do dia 04/02/2022;

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 da graduação;

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

v) Prenchimento do formulário eletrônico: https://forms.gle/cFobweVGjmM8DERBA  

Obs.: Os documentos deverão ser encaminhados anexados ao formulário eletrônico.

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 eletiva – Serão disponibilizadas 05 vagas: 

PGL 105 – Expressões de Alteridade;

PGL 135 – Tópicos em Teoria e Crítica Literárias;

PGL 232 – Tópicos em Teoria e Análise da Tradução; 

PGL 307 – Tópicos em Linguagem, Identidades e Cultura;

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.

https://forms.gle/cFobweVGjmM8DERBA
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5 –  O resultado da seleção dos  requerimentos  será divulgado no dia 14/02/2022,  na página  do

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

5.1 – No período de 21 a 25 de fevereiro/2022, 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 na modalidade presencial nas seguintes datas:

i) Início: 15/03/2022

ii) Encerramento: 24/06/2022

Informações:

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

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

35420-000 Mariana – MG Tel: (31) 3557-9418 – e-mail: posletras@ufop.edu.br

Nesse período de isolamento físico, devido à pandemia, os contatos ocorrerão APENAS

via email.

Mariana, 10 de janeiro de 2022

Profa. Dra. Mônica Gama
Presidenta do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Letras:

Estudos da Linguagem -  ICHS – UFOP
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