Área: ESTUDOS DA LINGUAGEM
Mestrado
Especialidade: LINGUISTICA APLICADA

I. BIBLIOGRAFIA:
Recomenda-se a consulta e leitura da produção de pesquisa dos docentes da Especialidade (ver currículos
na Plataforma Lattes do CNPq, disponíveis nas páginas do PPG-Letras).
II. PROJETO DE DISSERTAÇÃO (conforme roteiro), pleiteando a orientação de um dos docentes da
Especialidade. O projeto deve estar diretamente relacionado com as linhas de pesquisa da Especialidade e
com os projetos de pesquisa do orientador pleiteado. A entrega do Projeto deve ser feita em duas vias, uma
delas sem identificação do candidato, até 18/10/2010.
III. Cópia impressa do CURRÍCULO LATTES atualizado (não é necessário apresentar documentação
comprobatória).
IV. REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DOS CANDIDATOS: 15/10/2010 às 10h30min para esclarecimentos e
orientação sobre o Processo Seletivo.
V. PROVA ESCRITA PARA AVALIAÇÃO DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO NA ÁREA DE
LINGUÍSTICA APLICADA: 25/10/2010 – 14 horas.
VI. ENTREVISTAS (apenas com candidatos aprovados na fase eliminatória, constituída pelas etapas de
prova escrita e análise de projeto de dissertação): 04/11/2010.

SELEÇÃO MESTRADO: CARACTERÍSTICAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1ª fase (eliminatória): 1. prova escrita e 2. análise do projeto de pesquisa
2ª fase: 3. entrevista
1. Prova escrita de leitura e produção de texto
•

Objetivo da prova: avaliar a capacidade de leitura crítica do candidato em relação aos temas
tratados.

•

Características da prova: a prova de leitura e produção escrita consiste em perguntas específicas
sobre alguns trechos de textos acadêmicos na área, as quais exigem a leitura crítica e o
posicionamento do candidato em relação aos temas tratados.

•

Correção: cada questão é corrigida independentemente por dois avaliadores da Comissão de
Seleção, composta por professores da Especialidade. Cada dupla de corretores especializa-se em
uma questão, portanto todas as provas serão lidas por todos os avaliadores.

•

Critérios de avaliação
§

O candidato demonstra compreensão do texto, identificando objetivos, procedimentos
metodológicos, resultados e implicações da pesquisa, ponto de vista e linha argumentativa
do autor, idéias principais e sua relação com diferentes partes do texto;

§

O candidato posiciona-se quanto à tese e à argumentação apresentada pelo autor,
levantando perguntas e críticas ao estudo analisado;

§

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 e coesa,
demonstrando fluência em produção de texto acadêmico.

•

Pontuação e classificação: cada questão é pontuada de forma independente (de 0 a 5). Os pontos
são somados e os alunos são classificados de acordo com o seu desempenho.

2. Projeto de dissertação
•

Objetivo do projeto: avaliar o preparo acadêmico do candidato para desenvolver pesquisa na área,
através de um projeto de pesquisa.

•

Critérios de avaliação
§

Preparo acadêmico: clareza de objetivos, perguntas de pesquisa e de justificativa,
profundidade da fundamentação teórica, detalhamento dos procedimentos metodológicos,
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.

•

Pontuação: cada projeto será lido, de forma independente, pelo orientador pleiteado e por outro(s)
docente(s) avaliador(es) e pontuado com uma nota de 0 a 5. A nota final é a média de todas as
notas obtidas pelo candidato.

3. Entrevista (apenas para candidatos aprovados na primeira fase)
•

Objetivos da entrevista: avaliar o preparo acadêmico do candidato para desenvolver pesquisa na
área, através da defesa do projeto de pesquisa; avaliar a relação entre a trajetória profissional e o
projeto de 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).

•

Todos os professores credenciados para orientação na Especialidade compõem a Comissão
Examinadora.

•

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 e coesa,
demonstrando fluência no discurso acadêmico.

§

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.

§

O candidato explicita e defende a contribuição 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.

Resultado final e classificação:
Nota 1 – prova de leitura e produção escrita
Nota 2 – projeto de mestrado
Nota 3 – defesa do projeto de mestrado e entrevista

Área: ESTUDOS DA LINGUAGEM
Doutorado
Especialidade: LINGUISTICA APLICADA

I. REQUISITOS
a) Projeto de Tese conforme roteiro, disponível no sítio do PPG/Letras, a ser entregue na Secretaria do
PPG/Letras até 05/11/2010. O projeto deve estar diretamente relacionado com a(s) linha(s) de pesquisa da
Especialidade e com o(s) projeto(s) de pesquisa do orientador pleiteado.
b) Cópia impressa do CURRÍCULO LATTES atualizado (não é necessário apresentar documentação
comprobatória).
c) Duas cartas de recomendação preenchidas, assinadas e lacradas, conforme formulário a ser obtido no
sítio do Programa, a ser entregue dentro do período de inscrição.
II. ENTREVISTAS: 29/11/2010 (horário a ser definido). Defesa do Projeto e entrevista com professores da
Especialidade.
III. NÚMERO DE VAGAS
Prof. Dr. Cléo Vílson Altenhofen: 2 vagas
Profa. Dra. Luciene Juliano Simões: 1 vaga
Profa. Dra. Margarete Schlatter: 1 vaga
Prof. Dr. Paulo Coimbra Guedes: 1 vaga
Prof. Dr. Pedro de Moraes Garcez: 2 vagas

SELEÇÃO DOUTORADO: CARACTERÍSTICAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1. Projeto de tese
•

Objetivo do projeto: avaliar a maturidade do acadêmico 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 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.

2. Entrevista
•

Objetivos da entrevista: avaliar o preparo acadêmico do candidato para desenvolver pesquisa na
área, através da defesa do projeto de pesquisa; 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).

•

A Comissão Examinadora é composta por toda a equipe de professores que abriram vagas no
referido ano.

•

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 – projeto de tese
Nota 2 – defesa do projeto de tese e entrevista

