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Área: ESTUDOS DA LINGUAGEM
1. Linha de Pesquisa: ANÁLISE TEXTUAIS, DISCURSIVAS E ENUNCIATIVAS
I. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:
Profa. Dra. Ana Zandwais
Profa. Dra. Carmem Luci da Costa Silva
Profa. Dra. Freda Indursky
Profa. Dra. Lucia Rottava
Profa. Dra. Luiza Milano Surreaux
Profa. Dra. Maria Cristina Leandro Ferreira (coordenadora)
Profa. Dra. Solange Mittmann
Prof. Dr. Valdir do Nascimento Flores
II. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
a) Exame do Projeto de Tese:
O Projeto de Tese deve ser elaborado conforme roteiro disponível na página do PPG-Letras/UFRGS,
estando bem desenvolvido e discutido. Deve demonstrar uma definição clara do objeto de estudo e do
enfoque a ser investigado, delineando, inclusive, as perguntas norteadoras. Além disso, deve
apresentar a construção de um aparato teórico articulado aos procedimentos metodológicos que serão
utilizados durante a investigação. A fundamentação teórica deve demonstrar consistência de leituras
realizadas na área pretendida.
b) Entrevista:
A entrevista visa verificar o preparo acadêmico do candidato para desenvolver pesquisa na área
pretendida. Versará sobre pontos do Projeto de Tese, sobre o Currículo Lattes e sobre a sua
dissertação de mestrado, entre outros temas.
c) Avaliação do Currículo e do Histórico Escolar:
Serão considerados, nessa avaliação, os seguintes elementos:
- produção intelectual do candidato relacionada à Linha de Pesquisa;
- desempenho escolar do candidato durante seu curso de Graduação e de Mestrado.
2- Linha de Pesquisa: LINGUÍSTICA APLICADA
I. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:
Profa. Dra. Juliana Roquele Schoffen
Profa. Dra. Karen Pupp Spinassé
Profa. Dra. Luciene Juliano Simões
Profa. Dra. Magali Endruweit
Profa. Dra. Margarete Schlatter (coordenadora)
Prof. Dr. Paulo Coimbra Guedes
II. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
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a) Exame do Projeto de Tese:
Para elaboração do Projeto de Tese, o candidato deve seguir roteiro disponível na página do PPGLetras/UFRGS. O projeto deve estar diretamente relacionado com a Linha de Pesquisa e com o(s)
projeto(s) de pesquisa desenvolvidos pelo orientador pleiteado, tal como constantes no seu Currículo
Lattes. O Projeto de Tese deve estar acompanhado de um documento intitulado “Memorial descritivo e
declaração de propósitos” conforme especificações abaixo. Para poder realizar sua entrevista, o
candidato deverá ter sido previamente aprovado no exame de Projeto de Tese, que tem caráter
eliminatório.
Projeto de Tese:
Objetivo do exame do Projeto de Tese: avaliar a maturidade acadêmica do candidato para desenvolver
pesquisa que traga contribuições originais para o conhecimento na área.
Critérios de avaliação:
• Preparo acadêmico: clareza de objetivos, perguntas de pesquisa e justificativa, profundidade
da fundamentação teórica, detalhamento dos procedimentos metodológicos de geração e
análise de dados, explicitação da contribuição pretendida e dos problemas esperados,
viabilidade do cronograma, relevância da bibliografia.
• Relevância do projeto: explicitação da relevância da pesquisa, identificando possíveis impactos
teóricos e sociais.
• Integração da proposta às pesquisas em andamento no PPG: explicitação da contribuição que
pretende dar às linhas de pesquisa e aos grupos de pesquisa da Especialidade.
• Originalidade da proposta: explicitação do grau de dificuldade para a realização do projeto, das
razões para empreendê-lo nesses termos e do seu caráter inovador.
Pontuação: cada projeto será lido, de forma independente, pelo orientador pleiteado e por outro(s)
docente(s) avaliador(es) e pontuado, em cada um dos critérios, com uma nota de 0 a 5. A nota final é a
média de todas as notas obtidas pelo candidato.
Memorial descritivo e declaração de propósitos: Trata-se de um documento com extensão máxima de
três mil palavras, anexado ao Projeto de Tese.
Objetivo do documento: avaliar as relações da história acadêmica e profissional do candidato com seu
interesse pelo doutorado na Linha de Pesquisa de Linguística Aplicada; avaliar as relações entre o
projeto de pesquisa proposto e a história acadêmica e profissional do candidato; avaliar os propósitos
do candidato em realizar seu doutoramento, estabelecendo relações desses propósitos com seu
percurso acadêmico e profissional e com suas metas futuras, em termos acadêmicos e profissionais.
Critérios de avaliação:
• Clareza de propósitos: explicitação do modo como o doutorado se encaixa no percurso
passado do candidato, em termos acadêmicos e profissionais, e do modo como se projeta em
termos de metas do candidato para seu futuro acadêmico e profissional; explicitação de
motivos para mudança de percurso, no caso de o interesse pelo doutoramento nesta Linha de
Pesquisa não demonstrar encaixamento evidente com o percurso acadêmico e profissional do
candidato.
• Integração da proposta de doutoramento às áreas de pesquisa e produção de conhecimento
no PPG: explicitação dos subsídios que vem buscar na Linha de Pesquisa e de que modo o
seu projeto de formação e pesquisa se encaixam nos interesses acadêmicos em Linguística
Aplicada.
• Qualidades do texto: o candidato demonstra clareza e objetividade ao selecionar informações
pertinentes no que concerne aos critérios acima, além de expressar seus comentários e
posicionamentos de forma coerente e coesa, demonstrando fluência em produção de texto
acadêmico.
Pontuação: cada documento será lido, de forma independente, pelo orientador pleiteado e por outro(s)
docente(s) avaliador(es) e pontuado, em cada um dos critérios, com uma nota de 0 a 5. A nota final é a
média de todas as notas obtidas pelo candidato.
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b) Entrevista:
A entrevista será realizada apenas para os candidatos aprovados na etapa de Exame de Projeto de
Tese.
Objetivos da entrevista: avaliar o preparo acadêmico do candidato para desenvolver pesquisa na área,
por meio da defesa do projeto de pesquisa e do memorial descritivo; avaliar a relação entre a trajetória
profissional e o trabalho de pesquisa desde o mestrado; avaliar motivação, disponibilidade, dedicação,
comprometimento, contribuição e autonomia do candidato para desenvolver seus estudos (disciplinas,
participação em grupo de pesquisa e desenvolvimento do projeto); avaliar o conhecimento do candidato
acerca das normas e exigências do curso de doutorado e de suas condições de cumprimento dos
prazos estabelecidos.
Critérios de avaliação: A entrevista visa verificar se o candidato:
• demonstra preparo acadêmico através da defesa do projeto e de respostas a perguntas sobre
questões específicas da pesquisa;
• posiciona-se quanto à relevância da pesquisa, identificando possíveis impactos sociais e
teóricos;
• expressa seus comentários e posicionamentos de forma coerente, coesa e madura,
demonstrando fluência no discurso acadêmico e capacidade de liderança;
• apresenta justificativa relevante para ingresso no curso e tem disponibilidade para dedicar-se
às demandas do curso;
• apresenta um perfil adequado às demandas do curso (conforme constante em suas cartas de
recomendação);
• explicita e defende a contribuição original que pretende dar para o curso (disciplinas e grupos
de pesquisa).
Pontuação: o desempenho do candidato será avaliado pelo conjunto dos avaliadores e receberá uma
nota de 0 a 5. A nota final é a média das notas obtidas pelo candidato.
c) Avaliação do Currículo e do Histórico Escolar:
Além do Currículo Lattes e da Dissertação de Mestrado, o candidato deverá entregar, no momento da
inscrição, 02 (duas) cartas de recomendação, assinadas e lacradas, conforme formulário para Carta de
Recomendação a ser obtido na página do PPG-Letras/UFRGS.
Serão considerados, nessa avaliação do currículo e do histórico escolar do candidato, os seguintes
elementos:
• produção intelectual do candidato relacionada à Linha de Pesquisa;
• desempenho escolar do candidato durante seu curso de Graduação e de Mestrado.
• teor das 02 (duas) cartas de recomendação.
Pontuação: o desempenho do candidato será avaliado pelo conjunto dos avaliadores e receberá uma
nota de 0 a 5. A nota final é a média das notas obtidas pelo candidato.
3- Linha de Pesquisa: PSICOLINGUÍSTICA
I. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:
Profa. Ana Beatriz Areas da Luz Fontes
Profa. Ingrid Finger
Profa. Maity Simone Guerreiro Siqueira
Prof. Ubiratã Kickhöfel Alves
II. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
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a) Exame do Projeto de Tese:
Para elaboração do Projeto de Tese, o candidato deve seguir roteiro disponível na página do PPGLetras/UFRGS. O projeto deve estar diretamente relacionado com a Linha de Pesquisa e com o(s)
projeto(s) de pesquisa desenvolvidos pelo orientador pleiteado, tal como constantes no seu Currículo
Lattes. O Projeto de Tese deve estar acompanhado de um documento intitulado “Memorial descritivo e
declaração de propósitos” conforme especificações abaixo. Para poder realizar sua entrevista, o
candidato deverá ter sido previamente aprovado no exame de Projeto de Tese, que tem caráter
eliminatório.
Projeto de Tese:
Critérios de avaliação:
• Preparo acadêmico: clareza de objetivos, perguntas de pesquisa e justificativa, profundidade
da fundamentação teórica, detalhamento dos procedimentos metodológicos de geração e
análise de dados, explicitação da contribuição pretendida e dos problemas esperados,
viabilidade do cronograma, relevância da bibliografia.
• Relevância do projeto: explicitação da relevância da pesquisa, identificando possíveis impactos
teóricos e sociais.
• Integração da proposta às pesquisas em andamento no PPG: explicitação da contribuição que
pretende dar às linhas de pesquisa e aos grupos de pesquisa da Especialidade.
• Originalidade da proposta: explicitação do grau de dificuldade para a realização do projeto, das
razões para empreendê-lo nesses termos e do seu caráter inovador.
Pontuação: cada projeto será lido, de forma independente, pelo orientador pleiteado e por outro(s)
docente(s) avaliador(es) e pontuado, em cada um dos critérios, com uma nota de 0 a 5. A nota final é a
média de todas as notas obtidas pelo candidato.
Memorial descritivo e declaração de propósitos: Trata-se de um documento com extensão máxima de
três mil palavras, anexado ao Projeto de Tese.
Critérios de avaliação:
• Clareza de propósitos: explicitação do modo como o doutorado se encaixa no percurso
passado do candidato, em termos acadêmicos e profissionais, e do modo como se projeta em
termos de metas do candidato para seu futuro acadêmico e profissional; explicitação de
motivos para mudança de percurso, no caso de o interesse pelo doutoramento nesta Linha de
Pesquisa não demonstrar encaixamento evidente com o percurso acadêmico e profissional do
candidato.
• Integração da proposta de doutoramento às áreas de pesquisa e produção de conhecimento
no PPG: explicitação dos subsídios que vem buscar na Linha de Pesquisa e de que modo o
seu projeto de formação e pesquisa se encaixam nos interesses acadêmicos em Linguística
Aplicada.
• Qualidades do texto: o candidato demonstra clareza e objetividade ao selecionar informações
pertinentes no que concerne aos critérios acima, além de expressar seus comentários e
posicionamentos de forma coerente e coesa, demonstrando fluência em produção de texto
acadêmico.
Pontuação: cada documento será lido, de forma independente, pelo orientador pleiteado e por outro(s)
docente(s) avaliador(es) e pontuado, em cada um dos critérios, com uma nota de 0 a 5. A nota final é a
média de todas as notas obtidas pelo candidato.
b) Entrevista:
A entrevista será realizada apenas para os candidatos aprovados na etapa de Exame de Projeto de
Tese.
Critérios de avaliação: A entrevista visa verificar se o candidato:
Av. Bento Gonçalves, 9500 – Campus do Vale – Prédio 43221 – Sala 122
Caixa Postal 15002 – CEP 91501-970 – Porto Alegre/RS–Brasil
E-mail: ppglet@ufrgs.br – Fone: (51) 3308-6699
Home Page: http://www.ufrgs.br/ppgletras/

6

• demonstra preparo acadêmico através da defesa do projeto e de respostas a perguntas sobre
questões específicas da pesquisa;
• posiciona-se quanto à relevância da pesquisa, identificando possíveis impactos sociais e
teóricos;
• expressa seus comentários e posicionamentos de forma coerente, coesa e madura,
demonstrando fluência no discurso acadêmico e capacidade de liderança;
• apresenta justificativa relevante para ingresso no curso e tem disponibilidade para dedicar-se
às demandas do curso;
• apresenta um perfil adequado às demandas do curso (conforme constante em suas cartas de
recomendação);
• explicita e defende a contribuição original que pretende dar para o curso (disciplinas e grupos
de pesquisa).
Pontuação: o desempenho do candidato será avaliado pelo conjunto dos avaliadores e receberá uma
nota de 0 a 5. A nota final é a média das notas obtidas pelo candidato.
c) Avaliação do Currículo e do Histórico Escolar:
Além do Currículo Lattes e da Dissertação de Mestrado, o candidato deverá entregar, no momento da
inscrição, 02 (duas) cartas de recomendação, assinadas e lacradas, conforme formulário para Carta de
Recomendação a ser obtido na página do PPG-Letras/UFRGS.
Serão considerados, nessa avaliação do currículo e do histórico escolar do candidato, os seguintes
elementos:
• produção intelectual do candidato relacionada à Linha de Pesquisa;
• desempenho escolar do candidato durante seu curso de Graduação e de Mestrado.
• teor das 02 (duas) cartas de recomendação.
Pontuação: o desempenho do candidato será avaliado pelo conjunto dos avaliadores e receberá uma
nota de 0 a 5. A nota final é a média das notas obtidas pelo candidato.
4- Linha de Pesquisa: SOCIOLINGUÍSTICA
I. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:
Prof. Dr. Cléo Vilson Altenhofen (coordenador)
Profa. Dra. Elisa Battisti
Profa. Dra. Karen Pupp Spinassé
Profa. Dra. Valéria Neto de Oliveira Monaretto
II. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
a) Exame do Projeto de Tese:
Para elaboração do Projeto de Tese, o candidato deve seguir roteiro disponível na página do PPGLetras/UFRGS. O projeto deve estar diretamente relacionado com a Linha de Pesquisa e com o(s)
projeto(s) de pesquisa desenvolvidos pelo orientador pleiteado, tal como constantes no seu Currículo
Lattes.
A análise do Projeto de Tese levará em conta
• pertinência do tema e sua relação com as pesquisas em andamento na Linha de Pesquisa;
• maturidade do candidato para desenvolver pesquisa que traga contribuições originais para o
conhecimento na área;
• clareza de objetivos, das perguntas de pesquisa e da justificativa;
• principais contribuições e impactos sociais e teóricos esperados;
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• consistência teórica e detalhamento dos procedimentos metodológicos;
• viabilidade do cronograma e
• relevância da bibliografia.
Avaliação: Média aritmética das notas de cada avaliador (escala de 01 a 10).
Observação: Cada Projeto de Tese será lido e avaliado, de forma independente, por pelo menos mais
um docente da Linha de Pesquisa, além do Orientador pleiteado pelo candidato.
b) Entrevista:
A entrevista será realizada com os membros da Comissão de Seleção e:
• avaliará o preparo acadêmico do candidato para desenvolver pesquisa na área, tomando por
base a defesa de seu projeto de pesquisa;
• considerará a pertinência do tema em relação à trajetória do candidato e aos projetos
desenvolvidos pelo Orientador pleiteado e sua relevância para a pesquisa, identificando
possíveis impactos sociais e teóricos;
• avaliará a motivação, disponibilidade, dedicação, comprometimento e autonomia do candidato
para desenvolver seus estudos de Mestrado (disciplinas, desenvolvimento do projeto e
participação em grupo de pesquisa e eventos da área).
Avaliação: Média aritmética das notas de cada avaliador (escala de 01 a 10).
c) Avaliação do Currículo e do Histórico Escolar:
A análise curricular considerará as publicações, atividades de formação, apresentação de trabalhos em
eventos, traduções, premiações. Outras atividades relevantes: Iniciação Científica, atividades de
extensão universitária, monitoria acadêmica.
Serão considerados, nessa avaliação do currículo e do histórico escolar do candidato, os seguintes
elementos:
• produção intelectual do candidato relacionada à Linha de Pesquisa;
• desempenho escolar do candidato durante seu curso de Graduação e de Mestrado.
Avaliação: Média aritmética das notas de cada avaliador (escala de 01 a 10).
5- Linha de Pesquisa: LEXICOGRAFIA, TERMINOLOGIA E TRADUÇÃO – RELAÇÕES TEXTUAIS
I. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:
Profa. Dra. Anna Maria Becker Maciel
Profa. Dra. Cleci Regina Bevilacqua
Prof. Dr. Félix Bugueño Miranda (coordenador)
Profa. Dra. Maria José Bocorny Finatto
Profa. Dra. Patrícia Chittoni Ramos Reuillard
II. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
a) Exame do Projeto de Tese:
Para elaboração do Projeto de Tese, o candidato deve seguir roteiro disponível na página do PPGLetras/UFRGS. O projeto deve estar diretamente relacionado com a Linha de Pesquisa e com o(s)
projeto(s) de pesquisa desenvolvidos pelo orientador pleiteado, tal como constantes no seu Currículo
Lattes.
A análise do Projeto de Tese consistirá no exame da pertinência do tema proposto no Projeto, da
consistência teórica e da exposição coerente.
Avaliação: nota individual por professor da Comissão de Seleção em escala de 1-10.
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Quadro geral: média aritmética a partir das notas de cada avaliador
b) Entrevista:
A entrevista considerará a pertinência do tema de pesquisa proposto pelo candidato e a competência
do candidato para expor seu Projeto de Tese, o qual será questionado pelos professores da Comissão
de Seleção.
Avaliação: nota individual por professor da Comissão de Seleção em escala de 1-10.
Quadro geral: média aritmética a partir das notas de cada avaliador.
c) Avaliação do Currículo e do Histórico Escolar:
A análise curricular considerará as publicações, atividades de formação, apresentação de trabalhos em
eventos, traduções, premiações. Outras atividades relevantes: Iniciação Científica, atividades de
extensão universitária, monitoria acadêmica, tempo de trabalho e de experiência na área de pesquisa
do doutoramento que é proposto pelo candidato, incluindo a sua dissertação de mestrado.
Será considerado, na avaliação do histórico escolar do candidato, o desempenho escolar do candidato
durante seu curso de Graduação e de Mestrado:
Avaliação: nota individual por professor da Comissão de Seleção em escala de 1-10.
Quadro geral: média aritmética a partir das notas de cada avaliador
6- Linha de Pesquisa: FONOLOGIA E MORFOLOGIA
I. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:
Profa. Dra. Gisela Collischonn
Prof. Dr. Luiz Carlos da Silva Schwindt
Profa. Dra. Valeria Neto de Oliveira Monaretto (coordenadora)
II. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
a) Exame do Projeto de Tese:
Para elaboração do Projeto de Tese, o candidato deve seguir roteiro disponível na página do PPGLetras/UFRGS. O projeto deve estar diretamente relacionado com a Linha de Pesquisa e com o(s)
projeto(s) de pesquisa desenvolvidos pelo orientador pleiteado, tal como constantes no seu Currículo
Lattes.
A análise do Projeto de Tese consistirá no exame da pertinência do tema proposto, da consistência
teórica e da exposição coerente.
b) Entrevista:
A entrevista será feita com base no Projeto de Tese apresentado pelo candidato. Os aspectos que
serão considerados na avaliação da entrevista são os seguintes:
• se o Projeto de Tese apresentado é original e relevante para ingresso no curso;
• se o candidato expressa seus comentários e posicionamentos de forma coerente e coesa,
demonstrando fluência no discurso acadêmico; e
• se o candidato tem disponibilidade para dedicar-se às demandas do curso.
c) Avaliação do Currículo e do Histórico Escolar:
Além do Currículo Lattes e da Dissertação de Mestrado, o candidato deverá entregar, no momento da
inscrição, 02 (duas) cartas de recomendação, assinadas e lacradas, conforme formulário para Carta de
Recomendação a ser obtido na página do PPG-Letras/UFRGS.
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Serão considerados, a avaliação do currículo e do histórico escolar do candidato, os seguintes
elementos:
• a produção intelectual do candidato relacionada à Linha de Pesquisa;
• o desempenho escolar do candidato durante seu curso de Graduação e de Mestrado.
• o teor das 02 (duas) cartas de recomendação.
• se a formação acadêmica do candidato apresenta um perfil adequado às demandas do curso;
• se o candidato tem experiência com pesquisa;
• se o candidato participou de eventos e/ou de publicações na área da pesquisa proposta;
• se o candidato possui experiência docente na área de Letras.
A nota final do candidato nesse quesito é a média das notas de cada avaliador.
7- Linha de Pesquisa: GRAMÁTICA E SIGNIFICAÇÃO
I. COMISSÃO DE SELEÇÃO:
Prof. Dr. Gabriel de Ávila Othero (coordenador)
Prof. Dr. Marcos Goldnadel
Prof. Dr. Sergio de Moura Menuzzi
II. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
a) Exame do Projeto de Tese:
Para elaboração do Projeto de Tese, o candidato deve seguir roteiro disponível na página do PPGLetras/UFRGS. O projeto deve estar diretamente relacionado com a Linha de Pesquisa e com o(s)
projeto(s) de pesquisa desenvolvidos pelo orientador pleiteado, tal como constantes no seu Currículo
Lattes.
A análise do Projeto de Tese consistirá no exame da pertinência do tema proposto, da consistência
teórica e da exposição coerente.
b) Entrevista:
A entrevista será feita com base no Projeto de Tese apresentado pelo candidato. Os aspectos que
serão considerados na avaliação da entrevista são os seguintes:
• se o Projeto de Tese apresentado é original e relevante para ingresso no curso;
• se o candidato expressa seus comentários e posicionamentos de forma coerente e coesa,
demonstrando fluência no discurso acadêmico; e
• se o candidato tem disponibilidade para dedicar-se às demandas do curso.
c) Avaliação do Currículo e do Histórico Escolar:
Além do Currículo Lattes e da Dissertação de Mestrado, o candidato deverá entregar, no momento da
inscrição, 02 (duas) cartas de recomendação, assinadas e lacradas, conforme formulário para Carta de
Recomendação a ser obtido na página do PPG-Letras/UFRGS.
Serão considerados os seguintes elementos:
• a produção intelectual do candidato relacionada à Linha de Pesquisa;
• o desempenho escolar do candidato durante seu curso de Graduação e de Mestrado.
• o teor das 02 (duas) cartas de recomendação.
• se a formação acadêmica do candidato apresenta um perfil adequado às demandas do curso;
• se o candidato tem experiência com pesquisa;
• se o candidato participou de eventos e/ou de publicações na área da pesquisa proposta;
• se o candidato possui experiência docente na área de Letras.
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A nota final do candidato nesse quesito é a média das notas de cada avaliador.

Área: ESTUDOS DE LITERATURA
1- Linha de Pesquisa: PÓS-COLONIALISMO E IDENTIDADES
I. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Profa. Dra. Ana Lúcia Liberato Tettamanzy (coordenadora)
Profa. Dra. Jane Fraga Tutikian
II. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
a) Exame do Projeto de Tese:
Para elaboração do Projeto de Tese, o candidato deve seguir roteiro disponível na página do PPGLetras/UFRGS. O projeto deve estar relacionado com a Linha de Pesquisa e com o(s) projeto(s) de
pesquisa desenvolvidos pelo orientador pleiteado, tal como consta no seu Currículo Lattes.
A análise do Projeto de Tese consistirá no exame da pertinência do tema proposto, da consistência
teórica e da exposição coerente.
b) Entrevista:
Na entrevista, o candidato fará a exposição oral do seu Projeto de Tese (por não mais do que 10
minutos). Na avaliação da entrevista, serão observados os seguintes critérios: adequação da proposta
à Linha de Pesquisa, originalidade, pertinência do corpus simbólico escolhido, adequação do corpus
teórico escolhido pelo candidato.
c) Avaliação do Currículo e do Histórico Escolar:
Serão considerados os seguintes elementos:
• a produção intelectual do candidato relacionada à Linha de Pesquisa;
• o desempenho escolar do candidato durante seu curso de Graduação e de Mestrado.
2- Linha de Pesquisa: ESTUDOS LITERÁRIOS APLICADOS – LITERATURA, ENSINO E ESCRITA
CRIATIVA
I. COMISSÃO DE SELEÇÃO
Prof. Dr. Antônio Marcos Vieira Sanseverino
Prof. Dra. Gínia Maria Gomes
Prof. Dra. Jane FragaTutikian
Prof. Dra. Márcia Ivana de Lima e Silva (coordenadora)
II. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
a) Exame do Projeto de Tese ou de Escrita Criativa:
Projeto de tese ou projeto de escrita criativa: documento que apresente o problema que deseja
investigar, a justificativa desta investigação, os pressupostos teóricos para realizar sua pesquisa e
bibliografia.
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Na análise do projeto de tese, serão considerados os seguintes aspectos: clareza e ordenação;
qualidade da definição do objeto a ser pesquisado; fundamentação teórica adequada; escolha
metodológica pertinente e referências bibliográficas adequadas ao estudo proposto em nível de
doutorado.
Na análise do projeto de escrita criativa, será considerada a viabilidade de escrita da obra proposta
dentro do período de realização do curso, bem como a qualidade da reflexão sobre o exercício criativo.
Em ambos os casos, será considerada, como fundamento básico, a qualidade da redação do projeto.
b) Entrevista:
A entrevista versará principalmente sobre o currículo Lattes do candidato e sobre o Projeto de Tese ou
Projeto de Escrita Criativa.
c) Avaliação do Currículo e do Histórico Escolar:
Serão considerados, na avaliação do currículo e do histórico escolar do candidato, os seguintes
elementos:
• a produção intelectual do candidato relacionada à Linha de Pesquisa;
• a produção bibliográfica relativa à área de interesse do candidato;
• atividades profissionais e acadêmicas do candidato;
• o desempenho escolar do candidato durante seu curso de Graduação e de Mestrado.
3- Linha de Pesquisa: LITERATURA, SOCIEDADE E HISTÓRIA DA LITERATURA
I. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Prof. Dr. Antonio Marcos Vieira Sanseverino
Prof. Dr. Homero José Vizeu Araújo
Prof. Dr. Luís Augusto Fischer
Profa. Dra. Regina Zilberman (coordenadora)
II. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
a) Exame do Projeto de Tese:
O Projeto de Tese teve deve conter tema, hipóteses de investigação, justificativa, objetivos,
fundamentação teórica, metodologia, cronograma e bibliografia.
Critérios de avaliação do Projeto de Tese:
• coerência, consistência e originalidade da proposta;
• adequação da proposta à Linha de Pesquisa e aos projetos em andamento pelo orientador
pretendido.
b) Entrevista:
A entrevista com os professores da Comissão de Avaliação versará principalmente sobre o currículo
Lattes do candidato e sobre o seu Projeto de Tese.
c) Avaliação do Currículo e do Histórico Escolar:
Serão considerados o desempenho escolar do candidato durante seu curso de Graduação e de
Mestrado e a produção científica comprovada nos últimos dois anos.
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4- Linha de Pesquisa: SOCIEDADE, (INTER)TEXTOS LITERÁRIOS E TRADUÇÃO NAS
LITERATURAS ESTRANGEIRAS MODERNAS
I. COMISSÃO DE SELEÇÃO:
a) Literaturas de Língua Inglesa
Profa. Sandra Sirangelo Maggio (Coordenadora)
Profa. Rosalia N. Garcia
Profa. Kathrin Rosenfield
b) Literaturas de Língua Espanhola
Prof. Ruben Daniel (Coordenador)
Prof. Robert Ponge
Profa. Sandra Sirangelo Maggio
c) Literaturas Francesa e Francófonas
Beatriz Gil (coordenadora)
Prof. Robert Ponge
Profa. Henriette Karam
Prof. Ruben Daniel Castiglioni
II. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
a) Exame do Projeto de Tese:
O Projeto de Tese deve ser redigido em língua inglesa (no caso das Literaturas de Língua Inglesa),
espanhola (no caso das Literaturas de Língua Espanhola), ou francesa (no caso das Literaturas
Francesa e Francófonas) e elaborado conforme roteiro disponível na página do PPG-Letras/UFRGS,
devendo ser relacionado com a Linha de Pesquisa e com os projetos de pesquisa do orientador
pretendido.
b) Entrevista:
A entrevista consiste de:
• apresentação oral e da defesa do Projeto de Tese, feita em língua inglesa, (no caso das
Literaturas de Língua Inglesa), espanhola (no caso das Literaturas de Língua Espanhola), ou
francesa (no caso das Literaturas Francesa e Francófonas) por parte do candidato, com tempo
de exposição de quinze minutos;
• entrevista oral com professores da Comissão de Seleção, com duração de 15 minutos.
c) Avaliação do Currículo e do Histórico Escolar:
Serão considerados os seguintes elementos:
• a produção intelectual do candidato relacionada à Linha de Pesquisa;
• a produção bibliográfica relativa à área de interesse do candidato;
• atividades profissionais e acadêmicas do candidato;
• o desempenho escolar do candidato durante seu curso de Graduação e de Mestrado.
5- Linha de Pesquisa: TEORIA, CRÍTICA E COMPARATISMO
I. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
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Profa. Dra. Lucia Sá Rebello (coordenadora)
Profa. Dra. Rita Lenira de Freitas Bittencourt
Prof. Dr. Gerson Roberto Neumann
II. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
a) Exame do Projeto de Tese:
O Projeto de Tese deve conter tema, hipóteses de investigação, justificativa, objetivos, fundamentação
teórica, metodologia, cronograma e bibliografia.
Critérios de avaliação do Projeto de Tese:
• coerência, consistência e originalidade da proposta;
• adequação da proposta à Linha de Pesquisa e aos projetos em andamento pelo orientador
pretendido pelo candidato.
b) Entrevista:
A entrevista versará principalmente sobre o Currículo Lattes do candidato e sobre o seu Projeto de
Tese.
c) Avaliação do Currículo e do Histórico Escolar:
Serão considerados os seguintes elementos:
• a produção intelectual do candidato relacionada à Linha de Pesquisa;
• a produção bibliográfica relativa à área de interesse do candidato;
• atividades profissionais e acadêmicas do candidato;
• o desempenho escolar do candidato durante seu curso de Graduação e de Mestrado.

Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2016.

Profa. Dra. Solange Mittmann
Coordenadora do PPG-Letras/UFRGS
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