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EDITAL 007/PPGI/2018 
Exame de Seleção 

DOUTORADO em Inglês: Estudos Linguísticos e Literários 

Área de Concentração: Estudos Literários e Culturais 

Ingresso em 2019 

 

1. Estarão abertas, de 08 de outubro de 2018 a 26 de outubro de 2018, as inscrições para o 

preenchimento de vagas de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Inglês: Estudos 

Linguísticos e Literários, na área de concentração: Estudos Literários e Culturais, conforme 

especificações no documento chamado Anexo I vaga doutorado estudos literários e culturais 

(disponível na página do PPGI juntamente com este).  

 

2. Poderão inscrever-se candidatos graduados em curso superior na área de Letras, ou em qualquer 

curso de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação. Em consonância com o art. 48 § 2, 

Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996, o diploma de graduação expedido por universidade 

estrangeira deverá ter sido revalidado por universidade brasileira pública. 

 

3. A documentação exigida para inscrição está descrita a seguir: 

 Formulário de Inscrição (preencher o formulário online disponível em 

http://capg.sistemas.ufsc.br/inscricao/, necessariamente com indicação do professor 

orientador, e entregar uma cópia impressa junto com o restante da documentação na 

secretaria do PPGI). 

 Histórico(s) Escolar(es) do(s) curso(s) de nível(eis) superior(es) (cópia(s) autenticada(s)). 

 Carteira de Identidade (cópia autenticada) ou Carteira de Identidade de Estrangeiro ou 

Protocolo, no caso de candidatos estrangeiros (cópia autenticada). 

 Pré-projeto de Pesquisa (3 cópias impressas e 1 arquivo pdf em CD ou pendrive). 

O Pré-projeto de Pesquisa deve ser escrito em inglês, contendo de 1500 a 3000 palavras 

(não incluindo a bibliografia), a ser digitado em espaçamento duplo, fonte Times New 

Roman, tamanho 12, incluindo: 

- Breve revisão da literatura 

- Definição do problema a ser investigado 

- Objetivos da pesquisa 

- Método a ser utilizado 

- Bibliografia preliminar 

Obs. 1: Os pré-projetos só serão aceitos se contemplarem as linhas de pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação em Inglês: Estudos Linguísticos e Literários e as áreas 

específicas com disponibilidade de orientação constantes neste edital, no documento 

chamado Anexo I vagas doutorado estudos literários e culturais. 

Obs. 2: As referências bibliográficas para a elaboração dos pré-projetos e para as provas 

são apresentadas no documento chamado Anexo II bibliografia doutorado estudos 

literários e culturais (disponível na página do PPGI juntamente com este). 

Obs. 3: Caso o candidato tenha cursado disciplina(s) em nível de pós-graduação e deseja 

validá-la(s), deve apresentar comprovante(s) da(s) disciplina(s) cursada(s). 

Obs. 4: O PPGI tem forte posicionamento ético contra plágio e enfatiza que o/a 

candidato/a que comprovadamente perpetrar plágio no pré-projeto não terá sua inscrição 

homologada. 

4. Os documentos de inscrição deverão ser entregues pessoalmente à Secretaria do Programa, sala 

313, 3º andar do Centro de Comunicação e Expressão – Prédio “B”, Universidade Federal de 

http://capg.sistemas.ufsc.br/inscricao/
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Santa Catarina, Campus Universitário, Trindade – 88.040-900 – Florianópolis – SC, das 14h às 

18h, ou enviados via correio, SIMPLES, SEDEX ou PAC, com data da postagem até o último dia 

de inscrição. Os códigos de rastreamento deverão ser enviados para o email 

ppgi@contato.ufsc.br. 

Endereço para correspondência:  

Programa de Pós-Graduação em Inglês – PPGI 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro de Comunicação e Expressão – CCE “B”– Sala 313 

Campus Universitário – Trindade – Florianópolis – SC 

88.040-900 

 

5. O processo de seleção será feito por uma Comissão de Seleção designada para tal, conduzido 

integralmente em língua inglesa, composta por 03 (três) professores do Colegiado, conforme 

informações  abaixo: 

1ª Etapa (Eliminatória): Homologação da documentação e dos pré-projetos. Nesta etapa, a 

comissão fará conferência da documentação requerida no item 3 com vista à homologação. Os 

pré-projetos serão apreciados, com vista à homologação, pelo professor indicado como 

orientador, considerando a estrutura do texto apresentado e critérios de relevância do tema 

proposto e de pertinência à área de orientação do professor indicado como orientador. Os pré-

projetos serão, também, avaliados, com atribuição de nota, pela Comissão de Seleção. Os 

resultados desta etapa serão divulgados no mural da Secretaria do Programa (localizado no 3º 

andar, bloco B, CCE), podendo, também, ser divulgados na página do Programa 

(ppgi.prograd.ufsc.br) até o dia 14 de novembro de 2018. Será desclassificado/a candidato/a que 

não obtiver nota mínima 07 (sete) nesta etapa. 

Recurso das decisões da Comissão de Seleção designada para este Edital sobre os resultados desta 

fase deve ser apresentado ao Colegiado Delegado do Programa até 72 horas após sua divulgação. 

O recurso deve ser feito em formulário próprio disponível na secretaria do Programa. O 

Colegiado Delegado do Programa terá até 72 horas para respostas. 

Obs: Não será homologada documentação incompleta. 

 

2ª Etapa (Eliminatória): Provas Escritas (em língua inglesa) 

Os candidatos aprovados na 1ª Etapa deverão comparecer na Secretaria do PPGI no dia 03 de 

dezembro de 2018 para realização das duas (02) provas escritas, conforme o cronograma a 

seguir: 

– 1ª Prova Escrita das 09:00 às 12:00, com questão(ões) de cunho geral sobre Estudos Literários 

e Culturais;  

– 2ª Prova Escrita das 14:00 às 17:00, com questão(ões) relacionada(s) à linha de pesquisa do pré-

projeto apresentado.  

 

Os resultados desta etapa serão divulgados no mural da Secretaria do Programa (localizado no 3º 

andar, bloco B, CCE), podendo, também, ser divulgados na página do Programa 

(ppgi.prograd.ufsc.br) até 01 (uma) hora antes da próxima etapa. Será desclassificado/a 

candidato/a que não obtiver nota mínima 07 (sete) em qualquer uma das provas. 

 

Cada prova escrita será composta de questão(ões) dissertativa(s). O candidato deverá demonstrar 

conhecimento de conteúdo como também proficiência em língua inglesa. A avaliação das provas 

escritas, com atribuição de notas de 0 (zero) a 10 (dez), será feita sem identificação nominal. Para 

mailto:ppgi@contato.ufsc.br
http://www.ppgi.ufsc.br/
http://www.ppgi.ufsc.br/
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identificação do candidato será usado o número de inscrição, gerado no preenchimento do 

formulário. 

 

3ª Etapa (Eliminatória): Prova Oral (em língua inglesa) 

Os candidatos aprovados na 2ª Etapa deverão comparecer na Secretaria do PPGI no dia 04 de 

dezembro de 2018: 10:00-12:00 (se necessário, também das 14:00 às 17:00) para prova oral. Os 

horários individuais da arguição oral serão divulgados no mural da Secretaria (localizado no 3º 

andar, bloco B, CCE), podendo, também, ser divulgados na página do Programa 

(ppgi.prograd.ufsc.br), até 01 (uma) hora antes desta etapa. Será desclassificado/a candidato/a que 

não obtiver nota mínima 07 (sete) nesta prova. 

 

A prova oral será a arguição pela Comissão de Seleção sobre questões relativas às provas escritas 

e sobre o pré-projeto de pesquisa apresentado por ocasião da inscrição. O candidato deverá 

demonstrar conhecimento de conteúdo como também proficiência em língua inglesa. 

 

Obs: Para a realização das provas o candidato deverá obrigatoriamente apresentar um documento 

oficial com foto, sem o qual não poderá realizar as provas. 

 

6. A nota final será igual à média das notas obtidas com os seguintes pesos: Pré-projeto – 20%, 

Provas escritas – 50%, e Prova oral – 30%. 

 

7. A classificação será divulgada por professor, respeitado o número de vagas divulgadas em seu 

nome neste edital.  

 

8. A classificação será feita pela nota final dos candidatos, observando o que dispõe o item 6, não 

dando direito automático à vaga, nesta ou em seleções futuras.  

 

9. Candidatos classificados em excesso das vagas do orientador indicado poderão ser remanejados 

para orientadores com vagas remanescentes. Esse processo de remanejamento será conduzido 

pela Comissão de Seleção, com consulta primeiramente ao potencial novo orientador e 

posteriormente ao candidato. 

 

10. Em igualdade de situação (mesma média), terá prioridade o/a candidato/a com atuação docente no 

ensino superior. 

 

11. Os resultados finais dos Exames de Seleção serão divulgados no mural da Secretaria do Programa 

(localizado no 3º andar, bloco B, CCE), podendo, também, ser divulgados na página do Programa 

(ppgi.prograd.ufsc.br), até o dia 17 de dezembro de 2018. 

 

12. A documentação exigida para a matrícula está definida a seguir: 

 Diploma de Graduação (cópia autenticada). 

 Duas fotos 3 x 4. 

 Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia autenticada). 

 Declaração de Ciência sobre Plágio (disponível na secretaria). 

 Comprovante de residência atual. 

 CPF (cópia autenticada). 

http://www.ppgi.ufsc.br/
http://www.ppgi.ufsc.br/
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Obs.: Em consonância com o art. 48 § 2, Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996, o diploma de 

graduação expedido por universidade estrangeira deverá ter sido revalidado por universidade 

brasileira pública. 

 

13.  A atribuição de bolsas seguirá resolução interna do Programa. O Programa não garante a 

disponibilidade de bolsas de estudo. 

 

14.  Recurso das decisões da Comissão de Seleção designada para este Edital sobre os resultados 

finais deve ser apresentado ao Colegiado Delegado do Programa até 72 horas após sua 

divulgação. O recurso deve ser feito em formulário próprio disponível na secretaria do Programa. 

O Colegiado Delegado do Programa terá até 72 horas para respostas. 

 

15. Casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão decididos pela Comissão de Seleção 

designada para este Edital. 

 

16.  Candidatos/as reprovados/as terão 90 (noventa) dias para retirarem sua documentação, a partir da 

data da divulgação dos resultados. Após esse prazo, os documentos serão destruídos. 

 

 

Florianópolis, 11 de setembro de 2018. 

 

 

 

 


