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EDITAL POSLETRAS  - Nº 03/2021

DISPÕE SOBRE CANDIDATURA À MATRÍCULA EM DISCIPLINA ISOLADA

ERE 2021/2

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 – 2021/2 , cujas ofertas de disciplinas são:

Disciplina Ementa Professor(a) Dia Horário

PGL 203 – Teorias da Leitura 
(eletiva para todas as Linhas)

Leitura e conhecimento:  a  construção
social  do  sentido.  Semiologia  da
leitura. Processos cognitivos na leitura.
Teoria da estética da recepção. O leitor
no Brasil.

Alex Beigui 2ª feira

Das 14h00h às
18h00

Aulas síncronas ou
assíncronas, a
critério do/a
Professor/a

PGL 101 – Memória, Arquivo
e  Representação 
(Obrigatória para a Linha 1)

Memória  e  construção  do  passado.
Museus,  monumentos  e  arquivos.
Dimensões discursivas e semióticas da
linguagem. Oralidade e escritura.

Alexandre Agnolon

3ª. feira

Das 14h00h às
18h00

Aulas síncronas ou
assíncronas, a
critério do/a
Professor/a

PGL  201  –  Produção  e
Recepção Textual  
(Obrigatória para a Linha 2)

Condições de produção e recepção do
texto/discurso;  concepções  de  autor,
autoria,  leitor  e  leitura;  noções  de
texto/discurso,  textualidade  e
processos  de  textualização;  gêneros
discursivos  e  esferas  sociais  da
atividade humana; estratégias retórico-
discursivas;  discurso,  poder  e
empoderamento; ideologia e efeito de
sentido; produção e recepção política,
artística e literária.

Paulo Henrique
Mendes

PGL  301  –  Introdução  à
Linguística Aplicada
(Obrigatória para a Linha 3)

Princípios acerca da linguística aplicada
abarcando  suas  vertentes  no  campo
teórico-metodológico;  articulação  da
linguística  aplicada  com  demais
abordagens  existentes  no  campo  dos
estudos da linguagem.

Rómina Laranjeira
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PGL  110  –  Tópicos  de
Literatura e Cultura
(eletiva para todas as Linhas)

Relações  entre  literatura,  cultura  e
sociedade.  O  campo  literário  e  suas
interfaces  com  outros  campos  e
sistemas  semióticos.  Identidade,
alteridade  e  diversidade  cultural.
Memória, tradição e invenção.

Jacyntho Lins
Brandão

4ª. feira

Das 14h00h às
18h00

Aulas síncronas ou
assíncronas, a
critério do/a
Professor/a

PGL  202  –  Teoria  da
Tradução 
(eletiva para todas as Linhas)

Tradução: processo, produto e função.
Especificidades  culturais,  históricas  e
ideológicas  da  tradução.  Percursos
históricos  e  epistemológicos  da
tradução,  sua  contextualização  e
desenvolvimento.  Abordagens  críticas
e  avaliações  analíticas  da  atividade
tradutória.

José Luiz Vila Real

5ª feira

Das 14h00h às
18h00

Aulas síncronas ou
assíncronas, a
critério do/a
Professor/a

PGL  310  –  Literatura  e
Educação
(eletiva para todas as linhas)

Interface  entre  os  campos  da

literatura  e  da  educação  e  seus

atravessamentos  ideológicos  e

econômicos.  História  das  práticas  de

leitura  literária.  Formação  do  leitor:

aspectos  teóricos  e  práticos  da

educação  literária.  Literatura  e

espaços  escolares:  metodologias  de

ensino, políticas públicas, currículos e

materiais  didáticos.  A  experiência

literária na sociedade contemporânea.

Rodrigo Machado

PGL 304 – Letramentos
(eletiva para todas as linhas)

Diferentes tipos de letramento e seus
impactos  nos  meios  escolares  e  não-
escolares.   

Leandra Batista

6ª. feira

Das 14h00h às
18h00

Aulas síncronas ou
assíncronas, a
critério do/a
Professor/a

PGL 112 – Escritas de Si
(eletiva para todas as linhas)

Estudo  de  obras  literárias  em  que  a
memória  exerce  papel  estruturador.
Aspectos  da  memória  cultural  em
narrativas,  poemas,  biografias  e
"escritas  do  eu"  (autobiografias,
memórias  pessoais,  diários,  auto-
retratos).  Significado e função poética
da memória.

Mônica Gama

1 – Período de inscrição: das 08h00 do dia  15/06/2021 até as 23h59 do dia 01/07/2021;

2 – Documentos necessários:

i) Cópias dos documentos pessoais  (RG ou passaporte e CPF);

ii) Cópia do diploma de graduação;

iii) Cópia do histórico escolar;

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

v) Prenchimento do formulário : https://forms.gle/MY6z3dRWquiAgU6e7

      Obs.: Os documentos deverão ser encaminhados por meio desse formulário.
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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 obrigatória – Serão disponibilizadas 05 vagas

PGL 101 – Memória, Arquivo e  Representação; 

PGL 201 – Produção e Recepção Textual;  

PGL 301 – Introdução à Linguística Aplicada .

3.2 – Para cada disciplina eletiva –  Serão disponibilizadas 10 vagas

PGL 203 – Teorias da Leitura; 

PGL 110 – Tópicos de Literatura e Cultura; 

PGL 202 – Teoria da Tradução; 

PGL 310 – Literatura e Educação; 

PGL 112 – Escritas de Si;

Exceto para PGL 304 – Letramentos, para a qual serão disponibilizadas 05 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  06/07/2021,  na página do

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

5.1  –  No período  de  14  a  15  de  julho/21,  os  candidatos  selecionados  serão  contatados  pela

Secretaria,  via  email,  os  quais  deverão  confirmar  a  matrícula  tão  logo  sejam comunicados  da

seleção.
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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 do Ensino Remoto Especial – ERE- 2021/2 - será ofertado nas seguintes datas e

horários:

i)  Início: 26/07 

ii) Recesso:  28/08 a 19/09

iii) Retorno: 20/09 

iv) Encerramento do ERE-2021/2:  05/11/2021

7.1 – 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:  posletras@ufop.edu.br

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