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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG  
INSTITUTO DE LETRAS E ARTES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS  

  

 
EDITAL DE SELEÇÃO 2016 - Suplementar 

 
Coordenador: Prof. Dr. Mauro Nicola Póvoas  
Coordenador-Adjunto: Prof. Dr. José Luís Giovanoni Fornos 
 

O Programa de Pós-Graduação em Letras da FURG torna público o presente Edital de Seleção 
Suplementar, contendo os critérios para o processo seletivo de candidatos ao curso de Mestrado em Letras, 
área de concentração em História da Literatura. 

 
ESTRUTURA DO PROGRAMA 

 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 
História da Literatura 
 
LINHAS DE PESQUISA  

 Escrita Feminina: a linha de pesquisa tem por objetivo o estudo da produção literária de autoria feminina, a 
partir dos princípios teóricos fornecidos pela História da Literatura e pela Teoria e Crítica Feministas. 

 Literatura, História e Memória Literária: a linha de pesquisa tem por objetivo o estudo das relações entre 
Literatura e História, em suas diferentes possibilidades, como aquelas relativas à escrita de histórias da 
literatura e as referentes ao entrecruzamento dos discursos histórico e literário, no âmbito de diferentes 
gêneros, a partir de fundamentação teórica fornecida pela Teoria da Literatura e pela Teoria da História da 
Literatura. 

 Literatura Sul-Rio-Grandense: a linha de pesquisa tem por objetivo o estudo do sistema literário regional a 
partir de perspectivas fornecidas pela História da Literatura. 
 

DO PROCESSO SELETIVO 
 
Número de vagas para o Mestrado: até 3 vagas para alunos regulares e até 5 vagas para alunos especiais, 
em um total de 8 vagas, no máximo. A distribuição dos alunos entre os orientadores ocorrerá ao longo do 
primeiro semestre do curso. 
 
Público-alvo: graduados em qualquer área do conhecimento, em especial de Letras, História, Sociologia, 
Direito, Pedagogia, Biblioteconomia, Jornalismo, Teatro, Artes Visuais e demais áreas das Ciências Humanas 
ou das Artes. 
 
Professores do Programa: 
Aimée González Bolaños – Dra. em Ciências Filológicas (Univ. de Rostock – Alemanha) 
Antônio Carlos Mousquer – Dr. em Teoria da Literatura (PUCRS) 
Artur Emilio Alarcon Vaz – Dr. em Estudos Literários (UFMG) 
Carlos Alexandre Baumgarten – Dr. em Teoria da Literatura (PUCRS) 
Cláudia Mentz Martins – Dra. em Teoria da Literatura (PUCRS) 
Francisco das Neves Alves – Dr. em História (PUCRS) 
Ivana Maria Nicola Lopes – Dra. em História da Arte (Univ. de Barcelona – Espanha) 
José Luis Giovanoni Fornos – Dr. em Teoria da Literatura (PUCRS) 
Kelley Baptista Duarte – Dra. em Estudos Francófonos (UFRGS) 
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Luciana Abreu Jardim – Dra. em Teoria da Literatura (PUCRS) 
Luciana Paiva Coronel – Dra. em Literatura Brasileira (USP) 
Luiz Henrique Torres – Dr. em História (PUCRS) 
Mairim Linck Piva – Dra. em Teoria da Literatura (PUCRS) 
Mauro Nicola Póvoas – Dr. em Teoria da Literatura (PUCRS) 
Michelle Vasconcelos Oliveira do Nascimento – Dra. em Literatura Comparada (UFRN) 
Nubia Jacques Hanciau – Dra. em Literatura Comparada (UFRGS) 
Raquel Rolando Souza – Dra. em Literatura Brasileira (UFRGS) 
Rubelise da Cunha – Dra. em Teoria da Literatura (PUCRS) 
Sylvie Dion – Dra. em Literatura Comparada (Univ. de Montreal – Canadá) 
 
COMISSÃO DE SELEÇÃO 
Prof. Dr. José Luís Giovanoni Fornos – Presidente 
Profa. Dra. Cláudia Mentz Martins 
Prof. Dr. Antonio Mousquer 
 
INSCRIÇÃO 
 
As inscrições devem ser feitas de 00h01min de 06 de maio às 23h59min de 09 de maio de 2016, no SIPOSG 

– Sistema de Inscrições dos Cursos de Pós-Graduação da FURG, no endereço www.siposg.furg.br. 

A documentação deverá ser entregue entre os dias 6 e 9 e 10 de maio de 2016, somente presencialmente 
na secretaria do PPGLetras, das 9h às 12h e das 14h às 17h. 
 
Universidade Federal do Rio Grande – FURG 
Instituto de Letras e Artes 
Programa de Pós-Graduação em Letras 
Avenida Itália, km 8 – CAIC II – Campus Carreiros – Rio Grande/RS 
 
DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO NO MESTRADO 

 Cópia do diploma de graduação; 

 histórico escolar da graduação; 

 cópia da cédula de identidade e do CPF; para estrangeiros, cópia da página do número do passaporte ou de 
outro documento de identificação válido em seu respectivo país; 

 cópia da certidão de nascimento ou de casamento; 

 uma foto 3x4; 

 Currículo Lattes atualizado e encadernado, juntamente com cópias dos documentos comprobatórios das 
atividades registradas; 

 três cópias de um Memorial/Pré-Projeto, texto em que o candidato apresente o seu percurso acadêmico, 
assim como aponte e discuta pelo menos uma sugestão de tema que pretenda desenvolver numa futura 
pesquisa de Mestrado. Este texto deve ser escrito em Língua Portuguesa, em Times New Roman, 12, espaço 
entrelinhas 1,5, com no mínimo 600 e no máximo 1.200 palavras. 
 
Observações: 
1) para este Edital de Seleção Suplementar, não será cobrada taxa de inscrição. Os alunos regulares 
aprovados que porventura não tenham a proficiência, terão que fazê-la ao longo de 2016; 
2) o aluno que for aprovado como aluno especial, necessariamente terá que fazer uma nova seleção para 
aluno regular em 2017. 
 
A não entrega de documentos, ou a entrega de documentos fora do especificado, acarretará a não 
homologação da inscrição. 
 

http://www.siposg.furg.br/
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HOMOLOGAÇÃO 
As inscrições homologadas serão divulgadas no dia 10 de maio de 2016. 
 
ETAPAS DA SELEÇÃO DO MESTRADO 
Primeira etapa (eliminatória) (Valor: 10) 
Leitura do Memorial/Pré-Projeto 
Será aprovado para a próxima fase o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,0. 
Divulgação dos resultados da prova: 10 de maio de 2016. 
Critérios para avaliação: relação do tema escolhido para futuro estudo com as linhas de pesquisa do 
Programa; coerência e coesão textuais; correção linguística; argumentação que demonstre o conhecimento 
do candidato com temas vinculados aos Estudos Literários. 
 
Segunda etapa (classificatória) (Valor: 10) 
Entrevista 
Data e local: 12 de maio de 2016, na secretaria do Programa de Pós-Graduação em Letras. 
Divulgação dos resultados da prova: 13 de maio de 2016. 
Critérios para avaliação: relato da experiência e do conhecimento do candidato em torno da área dos 
estudos literários; capacidade de responder a questionamentos; motivação; disponibilidade de tempo para 
a realização do Mestrado. 
 
Segunda etapa (classificatória) (Valor: 10) 
Análise do Currículo Lattes 
Critérios para a avaliação do currículo: 
 

I – Titulação (pontuação máxima: 3,0) 

Graduação (0,5 ponto por curso) 

Especialização (1,0 ponto por curso) 

Mestrado (1,5 ponto por curso) 

Doutorado (2,0 pontos por curso) 

 
II – Produção científica, literária e artística (pontuação máxima: 3,0) 

Livro científico de autoria única (1,5 ponto por livro) 

Artigo em periódico (1,0 ponto por artigo) 

Capítulo de livro científico (1,0 ponto por capítulo) 

Organização de livro (1,0 ponto por livro) 

Trabalhos completos em anais (0,5 ponto por trabalho) 

Ministrante de curso (0,3 ponto por item) 

Apresentação de comunicação ou palestra (0,2 ponto por item, até o máximo de 1,0) 

Organização de evento (0,2 ponto por item) 

Produção de material didático (0,2 ponto por item) 

Resumo (0,2 ponto por item, até o máximo de 1,0) 

Participação em curso (0,1 ponto por item, até o máximo de 0,5)  

Participação em evento (0,1 ponto por item, até o máximo de 0,5) 

Artigo em jornal e/ou revista (0,1 ponto por item, até o máximo de 0,5) 

Publicação de material literário (0,1 ponto por item, até o máximo de 0,5) 

Obra artística (0,1 ponto por item, até o máximo de 0,5) 

 
III – Experiência docente (pontuação máxima: 2,0) 

Exercício de docência no magistério superior (0,5 ponto por ano) 

Exercício de docência no magistério da rede básica – fundamental e médio (0,3 ponto 
por ano) 

Orientação acadêmica (trabalho de conclusão de curso, monografia, estágio 
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supervisionado, iniciação científica, extensão, monitoria) (0,2 ponto por aluno) 

Exercício de docência no magistério superior em EaD (0,1 ponto por disciplina) 

Docência em curso de idiomas e/ou pré-vestibular (0,1 ponto por ano) 

Trabalho de tutoria (0,1 ponto por ano) 

 
IV – Participação em projetos (pontuação máxima: 2,0) 

Coordenador ou responsável por projetos de ensino, pesquisa e extensão (1,0 ponto 
por ano) 

Bolsista de iniciação científica (CNPq ou FAP’s) (0,5 ponto por ano) 

Bolsista de iniciação à docência (PIBID) (0,4 ponto por ano) 

Outro tipo de bolsa: permanência, trabalho, ensino, extensão, monitoria (0,3 ponto 
por ano) 

Bolsista voluntário de pesquisa, ensino ou extensão (0,1 ponto por ano) 

 
Peso das etapas: Leitura do Memorial/Pré-Projeto (peso 4), Entrevista (peso 3) e Análise do Currículo Lattes 
(peso 3). 
 
DIVULGAÇÃO DA LISTA DOS CANDIDATOS SELECIONADOS, POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO 
A listagem final dos classificados, para o preenchimento das vagas e distribuição de cotas de bolsas 
disponíveis, respeitará a ordem de classificação. 
Data: 16 de maio de 2016. 
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Letras e na página do Programa – 
www.ppgletras.furg.br. 
 

Os casos não previstos por este edital serão analisados pela Coordenação do Programa. 
 
 

Rio Grande, 5 de maio de 2016. 
 
 

Prof. Dr. Mauro Nicola Póvoas 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Letras da FURG 

http://www.ppgletras.furg.br/

