Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Instituto de Letras
Programa de Pós-Graduação em Letras

BIBLIOGRAFIA E CRITÉRIOS ESPECÍFICOS
DA SELEÇÃO DO PPGLET/UFRGS – 2013/2014
– DOUTORADO –
POR ÁREA, ESPECIALIDADE, LINHA DE PESQUISA e ÊNFASE

Área: ESTUDOS DA LINGUAGEM ......................................................................................................2
Especialidade: LINGUÍSTICA APLICADA........................................................................................2
Especialidade: TEORIA E ANÁLISE LINGUÍSTICA.........................................................................2
Especialidade: TEORIAS DO TEXTO E DO DISCURSO ................................................................6
Especialidade: TEORIAS LINGUÍSTICAS DO LÉXICO ...................................................................6
Área: ESTUDOS DE LITERATURA .....................................................................................................7
Especialidade: LITERATURA BRASILEIRA.....................................................................................7
Especialidade: LITERATURAS PORTUGUESA E LUSO-AFRICANAS...........................................7
Especialidade: LITERATURA COMPARADA...................................................................................8
Especialidade: LITERATURAS ESTRANGEIRAS MODERNAS......................................................9

Av. Bento Gonçalves, 9500 - Campus do Vale
Caixa Postal 15002 - 91501-970 - POA -RS

e-mail: ppglet@ufrgs.br - Fone 0 xx 51 3308-6699 / FAX 0xx51 3308-6712
Home Page: http://www.ufrgs.br/ppgletras

1

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Instituto de Letras
Programa de Pós-Graduação em Letras

Área: ESTUDOS DA LINGUAGEM
Especialidade: LINGUÍSTICA APLICADA
I. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO:
a. Ficha de inscrição preenchida, acompanhada da documentação indicada no edital.
b. Projeto de Tese elaborado conforme roteiro disponível no item Atendimento ao Discente na página
do PPG/Letras, a ser entregue em duas vias, sendo uma delas sem identificação do candidato, na
Secretaria do PPG/Letras até 11/11/2013. O projeto deve estar diretamente relacionado com uma
das Linhas de pesquisa da Especialidade e com o(s) projeto(s) de pesquisa do orientador pleiteado.
c. Memorial descritivo e declaração de propósitos (conforme descrição oferecida nos critérios de
seleção, abaixo), a ser entregue em duas vias, uma delas sem identificação do candidato, na
Secretaria do PPG/Letras até 11/11/2013.
d. Cópia impressa do currículo de acordo com a Plataforma Lattes do CNPq atualizado (não é
necessário apresentar documentação comprobatória), a ser entregue dentro do período de
inscrição.
e. Duas cartas de recomendação preenchidas, assinadas e lacradas, conforme formulário a ser
obtido na página eletrônica do Programa, a ser entregue dentro do período de inscrição.
II. ENTREVISTAS: 29/11/2013 (o horário e a sala serão informados pela secretaria do PPG/Letras). A
entrevista será realizada pelos professores da Especialidade e consistirá na defesa do Projeto e do
Memorial entregue pelo candidato, tendo como foco as normas para obtenção do título de Doutor
expressas no regimento do Programa.
III. NÚMERO DE VAGAS
Profa. Dra. Ingrid Finger: 03 vagas.
Profa. Dra. Luciene Juliano Simões: 01 vaga.
Profa. Dra. Maity Siqueira: 01 vaga.
Profa. Dra. Margarete Schlatter: 02 vagas.
Prof. Dr. Paulo Coimbra Guedes: 02 vagas.
Prof. Dr. Pedro de Moraes Garcez: 01 vaga.
Prof. Dr. Ubiratã Kickhöfel Alves: 02 vagas.
IV. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Composta pelos professores da Especialidade que abriram vagas no referido ano.
V. CARACTERÍSTICAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1ª fase (eliminatória):
(1) Análise do projeto de tese (70%), e
(2) Avaliação do memorial descritivo e declaração de propósitos (30%)
2ª fase (apenas serão chamados os candidatos que obtiverem nota igual ao superior a 7,0
(sete) na 1ª fase):
(3) Entrevista.
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(1) Projeto de tese
• Objetivo do projeto: 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 de 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 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.
(2) Memorial descritivo e declaração de propósitos (documento com extensão máxima de 3.000
palavras)
• Objetivo: avaliar as relações da história acadêmica e profissional do candidato com seu interesse
pelo doutorado na Especialidade 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 Especialidade 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 Especialidade 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.
(3) Entrevista (apenas para os candidatos aprovados nos critérios eliminatórios)
• 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,
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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, tendo em vista o
regimento do Programa.
• Critérios de avaliação:
§ O candidato demonstra preparo acadêmico através da defesa do projeto e de respostas a perguntas
sobre questões específicas da pesquisa.
§ O candidato posiciona-se quanto à relevância da pesquisa, identificando possíveis impactos sociais e
teóricos.
§ O candidato expressa seus comentários e posicionamentos de forma coerente, coesa e madura,
demonstrando fluência no discurso acadêmico e capacidade de liderança.
§ O candidato apresenta justificativa relevante para ingresso no curso e tem disponibilidade para
dedicar-se às demandas do curso.
§ O candidato apresenta um perfil adequado às demandas do curso (cartas de recomendação).
§ O candidato 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.
Resultado final e classificação:
Nota 1 – nota obtida na primeira fase, eliminatória.
Nota 2 – defesa do projeto de tese e entrevista.

Especialidade: TEORIA E ANÁLISE LINGUÍSTICA
Linha de Pesquisa: Morfologia e Fonologia
I. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO:
a. Ficha de inscrição preenchida, acompanhada da documentação indicada no edital.
b. Projeto de Tese elaborado conforme roteiro disponível no item Atendimento ao Discente na página
do PPG/Letras;
c. Cópia impressa do currículo de acordo com a Plataforma Lattes do CNPq atualizado e
documentado.
d. Cópia da produção científica (inclusive Dissertação de Mestrado);
e. Duas cartas de recomendação preenchidas, assinadas e lacradas, conforme formulário a ser
obtido na página eletrônica do Programa.
Obs.: O Projeto de Tese deverá ser entregue até 11/11/2013. Os demais documentos devem ser
entregues no ato da inscrição.
II. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: entrevista e análise do currículo.
a. A entrevista será realizada no dia 29 de novembro de 2013, a partir das 9h da manhã (o horário e
a sala serão informados pela secretaria do PPG/Letras-UFRGS) e será feita com base no projeto
apresentado. Os aspectos que serão considerados na entrevista são os seguintes: (1) se o projeto de
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tese apresentado é original e relevante para ingresso no curso; (2) se o candidato expressa seus
comentários e posicionamentos de forma coerente e coesa, demonstrando fluência no discurso
acadêmico; e (3) se o candidato tem disponibilidade para dedicar-se às demandas do curso.
b. A análise do currículo considerará (1) se a formação acadêmica do candidato apresenta um perfil
adequado às demandas do curso, (2) se o candidato tem experiência com pesquisa, (3) se participou
de eventos e/ou de publicações na área, e (4) se possui experiência docente na área de Letras. A nota
final do candidato, para fins de classificação, é a média das notas obtidas em cada etapa.
III. NÚMERO DE VAGAS:
Prof. Dr. Luiz Carlos Schwindt: 01 vaga.
Profa. Dra. Gisela Collischonn: 01 vaga.
Profa. Dra. Elisa Battisti: 01 vaga.
Profa. Dra. Valéria Monaretto: 01 vaga.
IV. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:
Profa. Dra. Elisa Battisti
Profa. Dra. Gisela Collischonn

Linha de Pesquisa: Gramática, Semântica e Léxico
I. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO:
a. Ficha de inscrição preenchida, acompanhada da documentação indicada no edital.
b. Projeto de Tese elaborado conforme roteiro disponível no item Atendimento ao Discente na página
do PPG/Letras;
c. Cópia impressa do currículo de acordo com a Plataforma Lattes do CNPq atualizado e
documentado.
d. Cópia da produção científica (inclusive Dissertação de Mestrado);
e. Duas cartas de recomendação preenchidas, assinadas e lacradas, conforme formulário a ser
obtido na página eletrônica do Programa.
Obs.: O Projeto de Tese deverá ser entregue até 11/11/2013. Os demais documentos devem ser
entregues no ato da inscrição.
II. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: entrevista e análise do currículo.
a. A entrevista será realizada no dia 29 de novembro de 2013, a partir das 9h da manhã (o horário e
a sala serão informados pela secretaria do PPG/Letras-UFRGS) e será feita com base no projeto
apresentado. Os aspectos que serão considerados na entrevista são os seguintes: (1) se o projeto de
tese apresentado é original e relevante para ingresso no curso; (2) se o candidato expressa seus
comentários e posicionamentos de forma coerente e coesa, demonstrando fluência no discurso
acadêmico; e (3) se o candidato tem disponibilidade para dedicar-se às demandas do curso.
b. A análise do currículo considerará (1) se a formação acadêmica do candidato apresenta um perfil
adequado às demandas do curso, (2) se o candidato tem experiência com pesquisa, (3) se participou
de eventos e/ou de publicações na área, e (4) se possui experiência docente na área de Letras. A nota
final do candidato, para fins de classificação, é a média das notas obtidas em cada etapa.
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III. NÚMERO DE VAGAS:
Profa. Dra. Sabrina Abreu: 02 vagas
Prof. Dr. Sergio Menuzzi: 01 vaga
IV. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:
Prof. Dr. Luisandro Mendes de Souza
Profa. Dra. Sabrina Abreu
Prof. Dr. Sergio de Moura Menuzzi

Especialidade: TEORIAS DO TEXTO E DO DISCURSO
I. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO:
a. Ficha de inscrição preenchida, acompanhada da documentação indicada no edital.
b. Projeto de Tese elaborado conforme roteiro disponível no item Atendimento ao Discente na página
do PPG/Letras, bem desenvolvido e discutido. O projeto 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.
c. Cópia impressa do currículo de acordo com a Plataforma Lattes do CNPq atualizado e
documentado.
d. Cópia da produção científica (inclusive Dissertação de Mestrado);
Obs.: O Projeto de Tese deverá ser entregue até 11/11/2013. Os demais documentos devem ser
entregues no ato da inscrição.
II. ENTREVISTAS: 29/11/2013 (o horário e a sala serão informados pela secretaria do PPG/Letras).
Defesa do Projeto e entrevista, tendo como foco as normas para obtenção do título de Doutor
expressas no regimento do Programa.
III. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: A nota final do candidato, para fins de classificação, é a média das
notas obtidas na avaliação do Projeto de Tese, análise do currículo e entrevista.
IV. NÚMERO DE VAGAS:
Profa. Dra. Ana Zandwais: 01 vaga
Profa. Dra. Carmem Luci Costa Silva: 02 vagas
Profa. Dra. Freda Indursky: 01 vaga
Profa.Dra.Lucia Rotawa: 01 vaga
Profa. Dra. Maria Cristina Leandro Ferreira: 01 vaga
Profa. Dra. Solange Mittmann: 01 vaga
Prof. Dr. Valdir do Nascimento Flores: 02 vagas
V. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:
Profa. Dra. Maria Cristina Leandro Ferreira
Profa. Dra. Solange Mittmann
Prof. Dr. Valdir do Nascimento Flores
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Especialidade: TEORIAS LINGUÍSTICAS DO LÉXICO
I. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO:
a. Ficha de inscrição preenchida, acompanhada da documentação indicada no edital.
b. Projeto de Tese elaborado conforme roteiro disponível no item Atendimento ao Discente na página
do PPG/Letras, a ser entregue na Secretaria do PPG/Letras até 11/11/2013, para exame prévio à
defesa, realizada durante a entrevista.
c. Cópia impressa do currículo de acordo com a Plataforma Lattes do CNPq, atualizado e
documentado.
d. Cópia da produção científica (somente trabalhos efetivamente publicados), inclusive da
dissertação de Mestrado.
Obs.: O Projeto de Tese deverá ser entregue até 11/11/2013. Os demais documentos devem ser
entregues no ato da inscrição.
II. ENTREVISTAS: 29/11/2013 – a partir das 9h da manhã (a sala será informada pela secretaria do
PPG-Letras/UFRGS)
III. NÚMERO DE VAGAS:
Prof. Dr. Félix Bugueño: 02 vagas
Profa. Dra. Maria José B. Finatto: 02 vagas.
IV. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:
Prof. Dr. Félix Bugueño
Profa. Dra. Maria José Finatto.
V. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
a) Pertinência e qualidade do projeto.
b) Méritos acadêmicos (comunicações apresentadas; trabalhos efetivamente publicados; traduções)

Área: ESTUDOS DE LITERATURA
Especialidade: LITERATURA BRASILEIRA
I. PROVA
Os candidatos devem realizar a mesma prova de seleção do mestrado, no dia 19 de outubro de 2013,
às 9h da manhã. As instruções encontram-se no anexo do edital do Mestrado 2013.
II. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO:
a. Ficha de inscrição preenchida, acompanhada da documentação indicada no edital.
b. Projeto de Tese elaborado conforme roteiro disponível no item Atendimento ao Discente na página
do PPG/Letras, a ser entregue na Secretaria do PPG/Letras até 11/11/2013, para exame prévio à
defesa.
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c. Cópia impressa do currículo de acordo com a Plataforma Lattes do CNPq atualizado e
documentado.
d. Cópia da produção científica.
Obs.: O Projeto de Tese deverá ser entregue até 11/11/2013. Os demais documentos devem ser
entregues no ato da inscrição.
III. ENTREVISTAS: dia 29 de novembro de 2013 – a partir das 9h (a sala será informada pela
secretaria do PPG-Letras/UFRGS). Defesa do Projeto e entrevista com professores da área, que
elaborarão parecer de mérito, e apresentação de aceite de um orientador.
IV. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: A nota final do candidato, para fins de classificação, é a média das
notas obtidas na prova, no Projeto de Tese, na análise do currículo e na entrevista.
V. NÚMERO DE VAGAS:
Prof. Dr. Antônio Marcos Vieira Sanseverino: 01 vaga.
Prof. Dr. Homero Araújo: 03 vagas.
Prof. Dr. Luís Augusto Fischer: 01 vaga.
VI. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:
Composta pelos professores da Especialidade que abriram vagas no referido ano.

Especialidade: LITERATURAS PORTUGUESA E LUSO-AFRICANAS
I. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO:
a. Ficha de inscrição preenchida, acompanhada da documentação indicada no edital.
b. Projeto de Tese elaborado conforme roteiro disponível no item Atendimento ao Discente na página
do PPG/Letras, a ser entregue na Secretaria do PPG/Letras até 11/11/2013. O projeto deve abordar
obra de autor da Literatura Portuguesa, das Literaturas Luso-Africanas ou questão relevante da
crítica ou da historiografia dessas literaturas.
c. Cópia impressa do currículo de acordo com a Plataforma Lattes do CNPq atualizado (não é
necessário apresentar documentação comprobatória).
II. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: exame do projeto; análise do currículo; entrevista A nota final do
candidato, para fins de classificação, é a média das notas obtidas nas três etapas da seleção.
III. ENTREVISTAS: dia 29 de novembro de 2013 – a partir das 9h (a sala será informada pela
secretaria do PPG-Letras/UFRGS). Defesa do Projeto e entrevista com professores da área, que
elaborarão parecer de mérito.
IV. NÚMERO DE VAGAS POR ORIENTADOR:
Profa. Dra. Ana Lúcia Liberato Tettamanzy: 02 vagas.
Profa. Dra. Jane Tutikian: 02 vagas.
Profa. Dra. Maria da Glória Bordini: 01 vaga.
Profa. Dra. Regina Zilberman: 02 vagas.
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V. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:
Composta pelos professores da Especialidade que abriram vagas no referido ano.

Especialidade: LITERATURA COMPARADA
I. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO:
a. Ficha de inscrição preenchida, acompanhada da documentação indicada no edital.
b. Projeto de Tese elaborado conforme roteiro disponível no item Atendimento ao Discente na página
do PPG/Letras, a ser entregue na Secretaria do PPG/Letras até 11/11/2013, para exame prévio à
defesa.
c. Cópia impressa do currículo de acordo com a Plataforma Lattes do CNPq atualizado (não é
necessário apresentar documentação comprobatória).
d. Cópia da produção científica.
II. ENTREVISTAS: 29 de novembro de 2013 - a partir das 9h (a sala será informada pela secretaria
do PPG-Letras/UFRGS).
III. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: A nota final do candidato, para fins de classificação, é a média das
notas obtidas no exame do Projeto de Tese, na análise do currículo e na entrevista.
IV. NÚMERO DE VAGAS:
Profa. Dra. Márcia Ivana de Lima e Silva: 02 vagas
Profa. Dra. Rita Lenira Bittencourt: 01 vaga
Profa. Dra. Rita Terezinha Schmidt: 01 vaga
Prof. Dr. Ruben Daniel Castiglioni – 01 vaga
Profa. Dra. Sara Viola Rodrigues: 01 vaga
Profa. Dra. Maria Luiza Berwanger da Silva 1 vaga
V. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:
Composta pelos professores da Especialidade que abriram vagas no referido ano.

Especialidade: LITERATURAS ESTRANGEIRAS MODERNAS
Ênfase: Literaturas de Língua Inglesa
I. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO:
a. Ficha de inscrição preenchida, acompanhada da documentação indicada no edital.
b. Projeto de Tese acompanhado de ofício indicativo de aceite do possível futuro orientador.
c. Cópia impressa do currículo de acordo com a Plataforma Lattes do CNPq atualizado e
documentado (inclusive histórico escolar dos cursos de graduação e pós-graduação).
d. Cópia da produção científica.
II. PROJETO DE TESE: O projeto, que deve ser redigido em língua inglesa e elaborado conforme
roteiro disponível no item Atendimento ao Discente na página do PPG/Letras, deverá ser entregue na
Secretaria do PPG/Letras, em três vias, até 11/11/2013, para exame prévio à defesa por parte da
Banca Examinadora. O projeto deverá vir acompanhado de manifestação escrita do possível futuro
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orientador, indicando interesse em orientar o trabalho, e deve estar vinculado a uma das Linhas de
pesquisa existentes no PPG/Letras.
III. ENTREVISTA: em 29/11/2013 - a partir das 9h (a sala será informada pela secretaria do
PPG/Letras-UFRGS). Defesa do projeto, em língua inglesa, por parte do candidato (quinze minutos),
seguida de entrevista oral (quinze minutos), com professores da área.
IV. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: A nota final do candidato, para fins de classificação, é a média das
notas obtidas no exame do Projeto de Tese, na análise do currículo e na entrevista.
V. NÚMERO DE VAGAS:
Profa. Dra. Kathrin H. L. Rosenfield: 03 vagas.
Profa. Dra. Rita T. Schmidt: 01 vaga.
Profa. Dra. Rosalia A. Neumann Garcia: 02 vagas.
Profa. Dra. Sandra Sirangelo Maggio: 01 vaga.
VI. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:
Composta pelos professores da Especialidade que abriram vagas no referido ano.

Ênfase: Literaturas de Língua Espanhola
I. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO:
a. Ficha de inscrição preenchida, acompanhada da documentação indicada no edital.
b. Projeto de Tese acompanhado de ofício indicativo de aceite do possível futuro orientador.
c. Cópia impressa do currículo de acordo com a Plataforma Lattes do CNPq atualizado e
documentado (inclusive histórico escolar dos cursos de graduação e pós-graduação).
d. Cópia da produção científica.
II. PROJETO DE TESE: O projeto, que deve ser redigido em língua espanhola e elaborado conforme
roteiro disponível no item Atendimento ao Discente na página do PPG/Letras, deverá ser entregue na
Secretaria do PPG/Letras, em três vias, até 11/11/2013, para exame prévio à defesa por parte da
Banca Examinadora. O projeto deverá vir acompanhado de manifestação escrita do possível futuro
orientador, indicando interesse em orientar o trabalho.
III. ENTREVISTA: em 29/11/2013 – a partir das 9h (a sala será informada pela secretaria do PPGLetras/UFRGS). Defesa do projeto, em língua castelhana, por parte do candidato (quinze minutos),
seguida de entrevista oral (quinze minutos) com professores do PPG (incluindo o orientador), que
elaborarão parecer de mérito, com caráter seletivo e classificatório.
IV. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: A nota final do candidato, para fins de classificação, é a média das
notas obtidas no exame do Projeto de Tese, na análise do currículo e na entrevista.
V. NÚMERO DE VAGAS:
Prof. Dr. Ruben Daniel Méndez Castiglioni: 01 vaga
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VI. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:
Prof. Dr. Ruben Daniel Méndez Castiglioni
Prof. Dr. Robert Ponge
Ênfase: Literaturas de Língua Alemã
I. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO:
a. Ficha de inscrição preenchida, acompanhada da documentação indicada no edital.
b. Projeto de Tese acompanhado de ofício indicativo de aceite do possível futuro orientador.
c. Cópia impressa do currículo de acordo com a Plataforma Lattes do CNPq atualizado e
documentado (inclusive histórico escolar dos cursos de graduação e pós-graduação).
d. Cópia da produção científica.
II. PROJETO DE TESE: O projeto, elaborado conforme roteiro disponível no item Atendimento ao
Discente na página do PPG/Letras (ou variantes do mesmo), deverá ser entregue na Secretaria do
PPG/Letras, em três vias, até 11/11/2013, para exame prévio à defesa por parte da Banca
Examinadora. O projeto deverá vir acompanhado de manifestação escrita do possível futuro orientador,
indicando interesse em orientar o trabalho.
III. ENTREVISTA: em 29/11/2013 – a partir das 9h (a sala será informada pela secretaria do
PPGLetras/UFRGS). Apresentação do projeto por parte do candidato (cerca de dez minutos) seguida
de entrevista oral (cerca de quinze minutos), com professores da área (incluindo o orientador), que
elaborarão parecer de mérito, com caráter seletivo e classificatório.
IV. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: A nota final do candidato, para fins de classificação, é a média das
notas obtidas no exame do Projeto de Tese, na análise do currículo e na entrevista.
V. NÚMERO DE VAGAS:
Prof. Dr. Michael Korfmann: 01 vaga.
VI. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:
Prof. Dr. Michael Korfmann
Prof. Dr. Félix Valentín Bugueño Miranda
Ênfase: Literaturas Francesa e Francófonas
I. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO:
a. Ficha de inscrição preenchida, acompanhada da documentação indicada no edital.
b. Projeto de Tese acompanhado de ofício indicativo de aceite do possível futuro orientador.
c. Cópia impressa do currículo de acordo com a Plataforma Lattes do CNPq atualizado e
documentado (inclusive histórico escolar dos cursos de graduação e pós-graduação).
d. Cópia da produção científica.
II. PROJETO DE TESE: O projeto, que deve ser redigido em língua francesa e elaborado conforme
roteiro disponível no site do PPG/Letras (ou variantes do mesmo), deverá ser entregue na Secretaria
do PPG/Letras, em três vias, até 11/10/2013, para exame prévio à defesa por parte da Banca
Examinadora. O projeto deverá vir acompanhado de manifestação escrita do possível futuro orientador,
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indicando interesse em orientar o trabalho.
III. ENTREVISTA: 29/11/2013 a partir das 9h (a sala será informada pela secretaria do PPG/Letras).
Apresentação do projeto, em língua francesa, por parte do candidato (cerca de dez minutos) seguida
de entrevista oral (cerca de quinze minutos), com professores do PPG (incluindo o orientador), que
elaborarão parecer de mérito, com caráter seletivo e classificatório.
IV. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: A nota final do candidato, para fins de classificação, é a média das
notas obtidas no exame do Projeto de Tese, na análise do currículo e na entrevista.
V. NÚMERO DE VAGAS:
Prof. Dr. Robert Ponge: 02 vagas
VI. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:
Profa. Dra. Márcia Ivana de Lima e Silva
Prof. Dr. Robert Ponge
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