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Antes de realizar sua inscrição, informe-se sobre como nosso Programa de PósGraduação em Letras se organiza. Estamos estruturados a partir de duas grandes áreas
de concentração: Estudos da Linguagem e Estudos de Literatura. A essas duas áreas
correspondem linhas de pesquisa, ou seja, temas aglutinadores de estudos científicos
que se fundamentam em tradição investigativa, de onde se originam projetos de que
fazem parte os docentes e os estudantes do Programa. As 7 linhas de pesquisa de
Estudos da Linguagem e as 5 linhas de Estudos de Literatura estão descritas em
https://www.ufrgs.br/ppgletras na guia "Linhas de Pesquisa".
Como sua inscrição deve estar vinculada à disponibilidade de vagas de um
docente dentro de uma determinada linha de pesquisa, além de conhecer a linha de
modo geral, você deve também se informar sobre os campos específicos de investigação
em que atua esse docente, a fim de se certificar de sua coerência com o projeto que você
pretende submeter à seleção. A melhor forma de obter esse tipo de informação é
examinando a produção do professor, isto é, os projetos de pesquisa em que atua, suas
publicações, os trabalhos que orientou, entre outros itens. A produção de todos os
docentes está disponível numa plataforma pública, gerenciada pelo Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), conhecida como Plataforma
Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual.
Lembre-se de que você também deve registrar seu currículo na Plataforma
Lattes, o que se configura como requisito para a seleção.
Depois de estar ciente da área, da linha e do docente para o qual deseja se
candidatar, prepare-se para a seleção seguindo atentamente as orientações previstas no
Edital. Além de orientações gerais, nesse Edital você encontará a descrição de
exigências específicas para a seleção em cada linha. Antecipe-se na organização da
documentação, na preparação do projeto e em relação às leituras eventualmente
exigidas.
No Anexo I do Edital, você encontrará o número de vagas oferecidas pelos
docentes e também o endereço eletrônico dos docentes. Caso deseje esclarecer algo
relacionado à sua área de atuação acadêmica, você pode entrar em contato com o
docente pelo e-mail informado. Mas atenção: Você não pode solicitar ao docente
nenhum tipo de orientação ou avaliação sobre seu projeto, nem sobre qualquer etapa do
processo seletivo. E cabe ao docente decidir se deve reponder ou não ao e-mail.
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