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Exame de Seleção MESTRADO em Inglês: Estudos Linguísticos e Literários  

Ingresso em 2019 

 

 

Área de concentração: Estudos da Linguagem 

 

Onde se lê total de vagas: 17 

Leia-se total de vagas: 19 

 

Na Linha de Pesquisa Discurso, Educação e Sociedade, para Profª. Drª. Débora de Carvalho 

Figueiredo, 

Onde se lê vagas: 01 

Leia-se vagas: 03 

 

Fica assim: 
 

Linha de Pesquisa: Discurso, Educação e Sociedade  

Estudos sobre as relações entre discurso e sociedade, a partir das perspectivas da análise crítica do 

discurso, da linguística sistêmico-funcional, dos estudos feministas e de teorias provenientes das 

ciências sociais. Investigação dos efeitos ideológicos e materiais dos usos da linguagem sobre formas 

de relacionamento e ação social, formas de ser (identidades) e sistemas de valores, crenças e atitudes. 

Foco em questões de poder, discriminação, gênero, distribuição, identidade e sexualidade nos discursos 

do jornalismo, da publicidade, da segurança pública e do judiciário, com ênfase nos direitos das 

mulheres e de outros grupos sociais considerados minoritários (comunidades LGBTQ, negras, 

periféricas, etc.). 

Profª. Drª. Débora de Carvalho Figueiredo 
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Área de concentração: Estudos Literários e Culturais 

 

Onde se lê total de vagas: 06 

Leia-se total de vagas: 07 

 

Na Linha de Pesquisa Intersecções teóricas e culturais, a Profª. Drª. Claudia de Lima Costa 

passa a oferecer 01 vaga. Fica assim: 

 

Linha de Pesquisa: Intersecções teóricas e culturais 

Teorias e críticas feministas contemporâneas, dando ênfase às teorias pós-coloniais e à virada 

descolonial na literatura, no cinema e nos estudos afins. Debates teóricos sobre as diferentes 

contribuições da crítica feminista para os paradigmas epistemológicos. Questões sobre mudanças 

climáticas, meio-ambiente, eco-crítica e os novos materialismos feministas. Estudos sobre tradução 

cultural e crítica feminista. Reflexões sobre o pós-humano/pós-humanismo nos feminismos.  

Profª. Drª. Claudia de Lima Costa 
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Florianópolis, 28 de setembro de 2018. 

 

 

 
 

 


