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EDITAL DE SELEÇÃO 2014

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Linguística e Ensino de Língua
Portuguesa (PGLING) torna pública a abertura de inscrições para o Processo Seletivo 2013 para
ingresso neste Curso, que se destina a candidatos que concluíram a Graduação em Letras ou
estejam em fase de conclusão desta.

I – DA ESTRUTURA DO CURSO
1.1.

1.2.

CARACTERIZAÇÃO GERAL:
Com organização curricular diferenciada em relação à tradicional grade de disciplinas em
compartimentos estanques, o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Linguística e Ensino
de Língua Portuguesa almeja a avanços no sentido do desenvolvimento de um programa
visando à atualização e especialização dos docentes dos Ensinos Fundamental e Médio.
Assim, visa-se a produzir reflexos positivos dos estudos realizados na atuação profissional
dos alunos do curso, incentivando-os a promover experimentos em suas aulas ao longo do
curso e, na monografia de conclusão, explorar a aplicação de novas práticas e seu resultado
na aprendizagem.
OBJETIVOS:

1.2.1. Objetivo Geral: Os concluintes do curso, professores atuantes no ensino da língua
portuguesa nos níveis Fundamental e Médio, deverão estar capacitados para aplicação de
procedimentos relacionados ao ensino produtivo, com ênfase na ampliação das
habilidades linguísticas, a partir daquelas já dominadas pelos alunos, e no aprimoramento
de sua competência comunicativa.

1.2.2. Objetivos Específicos: Os concluintes do curso deverão demonstrar:
- haver incorporado a sua prática profissional novos parâmetros na definição de currículos
e programas, de acordo com o referencial teórico abordado durante o curso;
- haver incorporado a sua prática profissional métodos e técnicas de ensino inovadoras,
compatíveis com o ensino produtivo e dirigidas ao aprimoramento da competência
comunicativa;
- demonstrar fluência na abordagem interdisciplinar do trabalho em sala de aula,
interagindo com as demais áreas de conhecimento de forma articulada e integradora;
- produzir material didático visando ao ensino produtivo, enfocando o texto como unidade
de análise e a gramática implícita nos textos.
1.3.

CARGA HORÁRIA:

A carga horária total do curso é de 360 horas, nelas incluídas atividades presenciais (aulas
teóricas) e práticas de aplicação em escolas da rede pública e privada. As aulas do Curso
ocorrem às quintas-feiras, às sextas-feiras e aos sábados.

1.4.

DURAÇÃO DO CURSO:
O curso tem duração de 18 meses, divididos em 03 semestres letivos. Nos dois primeiros
semestres, os alunos deverão cursar as disciplinas obrigatórias do Curso e defender seus
projetos de pesquisa. Ao longo do terceiro semestre, cada aluno deverá defender seu
trabalho final em seção marcada e com banca de professores composta especialmente para
este fim. Excepcionalmente, poderá haver prorrogação por mais um semestre para a
conclusão dos trabalhos de pesquisa.

1.5.

REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA:
A obtenção do título de especialista em Linguística e Ensino de Língua Portuguesa implica
necessariamente que o aluno tenha (a) cursado todas as disciplinas obrigatórias do curso; (b)
defendido seu projeto de pesquisa e seu trabalho final de pesquisa; (c) obtido nota mínima
“Sete” (7,0) em cada uma das disciplinas e na defesa do trabalho final; (d) entregue a versão
final da pesquisa, no formato de artigo científico, dentro do prazo de 30 dias após a defesa do
mesmo; e (e) cumprido todas as etapas dentro do prazo de 18 meses, com a possibilidade de
mais 06 meses de prorrogação, que devem ser solicitados pelo professor orientador à
coordenação do Curso.

1.6.

LINHAS DE PESQUISA:
O Curso conta com as seguintes linhas de pesquisa, que têm ênfase nas relações dos
estudos linguísticos com o ensino do português:
 ESTUDOS DO DISCURSO E ENSINO DE PORTUGUÊS
 ESTUDOS DE GRAMÁTICA E ENSINO DE PORTUGUÊS

1.7.

DISCIPLINAS:
- 06037P – TEORIA GRAMATICAL – 60 horas
- 06038P - HISTÓRIA DOS ESTUDOS LINGÜÍSTICAS - 30 horas
- 06039P - VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E ENSINO DA LÍNGUA - 30 horas
- 06040P - INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DO DISCURSO - 60 horas
- 06041P - LINGUÍSTICA APLICADA - 30 horas
- 06042P - OFICINA DE ENSINO DE GRAMÁTICA - 60 horas
- 06043P - SEMINÁRIO DE MONOGRAFIA - 30 horas

- 06067P - LEITURAS ORIENTADAS - 60 horas
1.8.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.9.

CORPO DOCENTE:
ADRIANA DE OLIVEIRA GIBBON - Mestre em Linguística (UFSC)
ATTILA LOUZADA JUNIOR - Doutor em Linguística (UFRJ)
DARLENE ARLETE WEBLER – Doutora em Letras (UFRGS)
DULCE CASSOL TAGLIANI - Doutora em Linguística (UCPEL)
ELAINE NOGUEIRA DA SILVA – Mestre em Linguística (UCPEL)
ELIANA DA SILVA TAVARES - Doutora em Linguística (UNICAMP)
MARIA CRISTINA FREITAS BRISOLARA - Doutora em Linguística (UFRGS)
MARILEI RESMINI GRANTHAM - Doutora em Letras (UFRGS)
MARISA PORTO AMARAL - Doutora em Linguística (PUCRS)
OSCAR LUIZ BRISOLARA - Doutor em Linguística (PUCRS)
RAYMUNDO OLIONI – Doutor em Linguística (PUCRS)
SUSIE ENKE ILHA – Doutora em Letras (PUCRS)
TATIANA SCHWOCHOW PIMPÃO - Doutora em Linguística (UFSC)

COORDENAÇÃO DO CURSO:
Coordenadora: Profª Drª Darlene Arlete Webler
Coordenadora-Adjunta: Profª Msc. Elaine Nogueira da Silva

II – DAS INSCRIÇÕES
2.1.

PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO:
As inscrições deverão ser realizadas no período entre 00h01min de 13 de janeiro de 2014
às 23h59min de 12 de fevereiro de 2014, no SIPOSG – Sistema de Inscrições dos Cursos de
Pós-Graduação da FURG, no endereço www.siposg.furg.br.

2.2.
DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO:
- Fotocópia do Certificado de Graduação ou atestado de previsão de conclusão do Curso de
Graduação no ano letivo de 2013;
- Histórico Escolar de Graduação;
- Fotocópia da Carteira de Identidade (C.I.);
- Fotocópia do Cadastro Pessoa Física (C.P.F.);
- Uma foto 3x4;
- Curriculum Vitae documentado (Currículo Lattes recomendável).
2.3.

ENTREGA DOS DOCUMENTOS:
A documentação dever ser entregue entre os dias 15 de fevereiro e 15 de março/2013,
pessoalmente, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h, na
secretaria do Instituto de Letras e Artes (ILA) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG),
sito à Avenida Itália, KM 8 – CAIC II – Campus Carreiros, Rio Grande/RS.

2.4.

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições homologadas serão divulgadas no dia 18 de fevereiro de 2014 nos seguintes
endereços www.pgling.furg.br e www.siposg.furg.br.

III – DO PROCESSO SELETIVO
3.1. VAGAS:
São disponibilizadas 20 vagas para ingresso de alunos no Curso de PGLING, além de 05
vagas previstas para alunos que pretendem reingressar no Curso.
3.2. PROCESSO SELETIVO:
As provas serão realizadas nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro de 2014, na Universidade
Federal do Rio Grande (FURG), Campus Carreiros, em local a ser divulgado, juntamente com as
inscrições homologadas, nos sites: www.pgling.furg.br e www.siposg.furg.br.
3.3. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:

3.2.1. Prova de Conhecimentos em Linguística e Língua Portuguesa: ocorrerá no dia
24 de fevereiro de 2014, às 13h30m.

3.2.2. Entrevistas: nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2014, às 13h30min.
3.2.3. Análise do curriculum vitae: nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro de 2014, no turno
matutino e/ou noturno.
Obs.: No dia 24 de fevereiro de 2014, às 13h30min, será realizada a apresentação
da banca avaliadora e das etapas do processo seletivo, bem como serão feitos os
encaminhamentos formais necessários e o sorteio da ordem e dos horários das

entrevistas para os dias 25 e 26 de fevereiro/2014. Logo após, aos candidatos
realizarão a Prova de Conhecimentos em Linguística e Língua Portuguesa.
3.4. CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO
Para obter a aprovação na seleção de ingresso no Curso de PGLING, o candidato
deverá atingir a nota mínima “7,0”, resultante da Prova de Conhecimentos em Linguística
e Língua Portuguesa e da Entrevista, sendo estas, portanto, etapas eliminatórias. Já a
Análise do curriculum vitae é classificatória.
3.5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
A divulgação dos resultados finais ocorrerá dia 28 de fevereiro de 2014, em listagem fixada na
secretaria do ILA e no mural de entrada do ILA, e nos sites www.ila.furg.br , www.pgling.furg.br e

www.siposg.furg.br
3.6. SUGESTÃO DE LEITURAS:
- MUSSALIM, F.; BENTES, A. C. Introdução à Linguística, volume 1. S: Cortez, 2006.
- SIGNORINI, Inês (org.). Significados da inovação no ensino de língua portuguesa e na
formação de professores. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2007.
- XAVIER, Antonio Carlos; CORTEZ, Suzana (orgs.). Conversas com linguistas: virtudes e
controvérsias da linguística. São Paulo: Parábola, 2009.

IV – DAS QUESTÕES GERAIS

Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção, formada
para o processo seletivo 2014, e pela Coordenação do Curso de PGLING .

Rio Grande, 03 de dezembro de 2013.

Coordenação do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em
Linguística e Ensino de Língua Portuguesa (PGLING)

