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Edital 15/2021 - ILA

Em 23 de março de 2021
 

EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA
DE ALUNO ESPECIAL PARA DISCIPLINAS DO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS – 01/2021
                
O Programa de Pós-Graduação em Letras informa seus critérios para o processo seletivo de
aluno especial para suas disciplinas: 
 
DA INSCRIÇÃO
Período: 24 a 31 de março de 2021
Local: As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo sistema de inscrições dos cursos de
pós-graduação da FURG, SIPOSG. www.siposg.furg.br.
Documentação:
- Cópia digital da carteira de identidade e do CPF ou do passaporte para estrangeiros (em
formato pdf);
- Cópia digital da certidão de nascimento ou de casamento (em formato pdf);
- Cópia digital do diploma de graduação ou atestado de conclusão do curso (em formato pdf);
- Currículo Lattes (em formato pdf);
- Carta de intenção, justificando a escolha e interesse em cursar a disciplina. Nesta carta de
intenção deve constar o nome da disciplina e do respectivo professor. (em formato pdf);
 
*Toda a documentação deverá ser anexada em formato pdf.
 
DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
O candidato deverá preencher o formulário de inscrição e anexar a documentação
comprobatória de forma digitalizada. 
 
DA SELEÇÃO
A seleção será realizada com base na análise do currículo do candidato e da justificativa para
cursar a disciplina pretendida expressa na carta de intenção. O currículo do candidato terá
peso 4 e a carta de intenção peso 6.
 
DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados nos sites www.siposg.furg.br e http://ppgletras.furg
- Resultado da Homologação das Inscrições: 01 de abril de 2021
- Resultado Preliminar: 02 de abril de 2021
- Resultado Final: até 05 de abril de 2021
   
DOS RECURSOS
Os recursos deverão ser encaminhados, exclusivamente, via www.siposg.furg.br.
 
- Os recursos referentes à homologação das inscrições devem ser enviados até o dia 03 de
abril de 2021.
- Os recursos questionando o resultado preliminar do processo de seleção devem ser enviados
até o dia 07 de abril de 2021.
 
DA MATRÍCULA
Será realizada mediante envio de e-mail para ppgletras@furg.br, durante os dias 08 e 09 de
abril de 2021. Os candidatos selecionados receberão um e-mail do PPGL dando maiores
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informações sobre a matrícula.
 
DAS VAGAS:
Conforme o Regulamento do Programa, o candidato poderá concorrer somente para uma
disciplina ofertada.
A seleção dos candidatos será realizada pelo docente responsável pela disciplina.
Cada professor define os dias e horários dos encontros síncronos e as atividades assíncronas
de sua disciplina no primeiro encontro com a turma.
Para o 1º semestre de 2021 serão oferecidas vagas nas seguintes disciplinas, todas em ensino
remoto.
 

Disciplina
 Docente Vagas

História das Literaturas Africanas de Língua
Portuguesa

Prof. Dr. Francisco Manuel
Antunes Soares 3

Análise do Discurso e Ensino Profa. Dra. Aracy Graça Ernest 3
Estudos Enunciativos da Linguagem Prof. Dr. Adail Ubirajara Sobral 5

 
Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Letras.
 
 
 
 

 
Prof. Dr. Adail Ubirajara Sobral
Coordenador do PPGL - FURG

 
 
 
 
 
 

Profª. Drª. Elaine Nogueira da Silva
Diretora do ILA - Instituto de Letras e Artes
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