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Informações Gerais
A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Ciências da Linguagem (PPGCL) da
Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), no uso de suas atribuições legais, torna
público o presente Edital para abertura de inscrições à seleção de candidatos para a 2ª
turma MINTER, do Programa de Pós-graduação em Ciências da Linguagem - curso
Mestrado, em conformidade com o Projeto de Mestrado Interinstitucional entre o
PPGCL/UNICAP e a UNICATÓLICA, aprovado nos termos do OFÍCIO CIRCULAR DA
CAPES Nº 5/2018.
Estarão abertas, de 23 de novembro de 2021 a 07 de fevereiro de 2022, as inscrições
para a seleção da 2ª turma do Programa de Pós-graduação em Ciências da
Linguagem – MESTRADO, com área de concentração em Teoria e Análise da
Organização Linguística.
O PPGCL concebe seu objeto de estudo – a Linguagem – como inerente à condição do
“Ser humano”, no que consiste a sua formação humanista. Considera que a Linguagem
constitui o sujeito e por ele é constituída, além de proporcionar parâmetros para investigar
e compreender o “Ser social”. Dado esse contexto mais amplo, o Programa organiza-se
numa perspectiva que trabalha a Linguagem em sua dimensão constitutiva, discursiva,
cultural e multissemiótica. O Programa de Pós-graduação em Ciências da Linguagem da
UNICAP é reconhecido pela CAPES e possui nota 5 na última Avaliação Quadrienal (2014
– 2017).
1. DAS VAGAS
As vagas são oferecidas de acordo com a disponibilidade dos professores orientadores.
Para a seleção da 2ª turma MINTER, serão oferecidas 12 (doze vagas) com ingresso
previsto para março de 2022.
Dentro das vagas oferecidas, o Programa de Pós-graduação em Ciências da Linguagem
prevê 02 (duas) vagas para candidatos que apresentarem autodeclaração fundamentada
de sua condição de negro, quilombola, indígena ou pessoa com deficiência, sendo uma
das vagas para negro, quilombola ou indígena e a outra vaga para pessoa com
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deficiência.
No caso da pessoa que se identifique como negro, quilombola ou indígena, a
autodeclaração será avaliada por comissão designada para esse fim pelo NEABI (Núcleo
de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas) da UNICAP. No caso de pessoa com deficiência,
a autodeclaração justificada deve demonstrar a adequação da situação pessoal à Lei
13.146 de 06 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), apresentando laudo
médico ou parecer biopsicossocial realizado por equipe multiprofissional ou interdisciplinar
indicando que o candidato tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial.
As vagas serão destinadas aos portadores de Diplomas e de Certificados de Conclusão de
graduação em Comunicação, Pedagogia, Letras, Ciências Contábeis, Administração,
Sistemas de Informação, História, Artes, Direito, áreas de Ciências Humanas e Sociais,
quer sejam professores pesquisadores ou profissionais de áreas afins, cujo objeto de
estudo seja a linguagem, devendo os respectivos diplomas ou certificados serem
outorgados por Instituições de Ensino Superior e reconhecidos pelo órgão competente
vinculado ao Ministério da Educação. Os candidatos serão submetidos a processo seletivo
único.
Obs. 1: No caso de ausência ou rendimento insatisfatório de candidatos, as vagas não
serão preenchidas.
Obs. 2: No caso de disponibilidade dos orientadores e/ou empate de notas, o número de
vagas oferecido neste edital poderá sofrer alteração.

2. DA INSCRIÇÃO
A
inscrição
será
efetivada
online
exclusivamente,
pelo
site
www.polosantoinacio.com.br e a documentação relacionada abaixo deverá ser
digitalizada e enviada para o endereço eletrônico minter.ppgcl@unicap.br até o dia de
08 de fevereiro de 2022, inserindo como assunto da mensagem “Seleção 2022 MINTER
- PPGCL”, sob pena de indeferimento da inscrição.
DOCUMENTAÇÃO
Toda a documentação pertinente à inscrição deverá ser legível e encaminhada no formato
PDF, em único arquivo e na ordem indicada neste edital, exceto o projeto que
deverá ser enviado em arquivo separado, com a inserção do CPF para identificação
(não citar o nome do candidato) e indicação de dois (2) prováveis professores
orientadores até o dia 08 de fevereiro de 2022. Após a seleção, a Secretaria do
MINTER PPGCL poderá solicitar cópia física dos documentos enviados pelo candidato.
Não é permitida a modificação ou complementação posterior ao envio da
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documentação exigida.
Para os documentos pessoais, os próprios candidatos devem entregar cópias legíveis e
autenticadas (frente e verso). Quanto à documentação acadêmica, as cópias devem ser
autenticadas pelo estabelecimento de origem ou por cartório e no caso do diploma, firma
reconhecida da autoridade assinante, com indicação de seu cargo. Os documentos
impressos devem ser entregues na Secretaria do Polo Universitário Santo Inácio - Av.
Des. Moreira, 2355, Dionísio Torres, Fortaleza - CE - após o final do isolamento social
provocado pela COVID-19, no retorno do atendimento presencial. Não é permitida a
modificação ou complementação, posterior ao envio para a seleção, da documentação
exigida.
Os documentos emitidos no exterior deverão estar chancelados pelas autoridades
consulares brasileiras (legalização diplomática), respeitando-se as determinações legais
em vigor.
2.1 Documentação a enviar e forma de organização
Toda a documentação deve ser organizada e enviada na seguinte ordem, em arquivo
único, exceto o projeto de dissertação:
a)
Arquivo único:
1) Ficha
de
Inscrição
on-line
totalmente
preenchida
(disponível
em
https://www1.unicap.br/PosGraduacao/).
2)
Cópia do comprovante do pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$
200,00 (duzentos reais). Após a entrega da documentação, esse valor não será
devolvido.
3)
Uma foto 3 x 4 colorida e recente.
4)
Cópias do RG e CPF.
5)
Cópia da certidão de nascimento/casamento ou certidão de averbação de
divórcio.
6)
Cópia do certificado de quitação com o serviço militar.
7)
Cópia do diploma de graduação, devidamente registrado em órgão
competente.
8)
Cópia do histórico escolar da graduação.
9)
Termo de responsabilidade devidamente preenchido e assinado.
10)
Requerimento expondo as razões da escolha do curso de pós-graduação e
da linha de pesquisa.
11)
Declaração ou certificado do exame de proficiência em Línguas Estrangeiras,
se for o caso, para dispensa da prova de língua estrangeira exigida, a ser
analisada pela comissão de seleção.
12)
Currículo Lattes (modelo da Plataforma Lattes – https://lattes.cnpq.br/).
13)
Tabela de Valores para Avaliação do Curriculum Vitae com a pontuação
preenchida em conformidade com os registros do Lattes.
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14)

Documentação comprobatória da respectiva pontuação, exclusivamente, e
na ordem indicada pela Tabela.

b)

Projeto de Dissertação:
Projeto de dissertação indicando, na capa, a linha de pesquisa, o CPF do
candidato (não colocar o nome do candidato) e a indicação de dois (2)
prováveis professores orientadores.
1)

Obs.: Os alunos concluintes da graduação poderão inscrever-se e participar do processo
seletivo, ficando sua aprovação e matrícula condicionadas à comprovação da conclusão
do curso pela IES e devendo o diploma da Graduação ser entregue logo que esteja em
posse do aluno.
3. DA SELEÇÃO
A seleção dos candidatos será realizada, exclusivamente, pelas plataformas digitais e
executada por uma Comissão designada pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação
em Ciências da Linguagem. O candidato cuja inscrição tiver sido homologada será
submetido, de modo remoto, ao Processo Seletivo, que constará das seguintes etapas:
(1) Análise do Projeto de Dissertação: Nesta análise, serão valorizadas a relevância

da investigação proposta, assim como a sua pertinência à Linha de Pesquisa, às
pesquisas desenvolvidas pelo orientador proposto e às exigências acadêmicas do
mestrado (eliminatória).
(2) Exame de língua estrangeira (francês, inglês ou espanhol) através de teste de
compreensão de textos escritos, com a utilização de dicionário do próprio candidato
(classificatória).
(3) Entrevista: defesa do Projeto de Dissertação: O candidato deverá discutir e
defender o projeto apresentado diante da banca examinadora. A comissão de
seleção, composta por professores do corpo docente do Programa de Pós-graduação
em Ciências da Linguagem da UNICAP, avaliará o domínio do assunto pelo
candidato, sua capacidade de argumentação e exposição lógica de conceitos e da
proposta de pesquisa. Poderão ser utilizados recursos audiovisuais, como
apresentação de slides. É fundamental que o candidato possua efetiva disponibilidade
de tempo para a realização das atividades relativas ao mestrado (eliminatória).
(4) Avaliação do Currículo Lattes e do Histórico Escolar da Graduação: Na

análise, serão valorizados o desempenho do candidato durante a graduação, sua
produção acadêmica e científica e suas condições para a realização do mestrado. Só
serão pontuados os itens do currículo que apresentarem documentação
comprobatória. (classificatória)
Obs.1: Ao candidato que não obtiver nota 7,0 (sete) no exame de língua estrangeira será
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dada nova oportunidade até 12 (doze) meses após o período de seleção. O aluno só
poderá defender a dissertação tendo obtido a nota 7,0 (sete) nesse exame durante o
percurso do Mestrado.
Obs.2: Ao candidato que apresentar comprovante válido de um teste de proficiência
aplicado por instituição universitária, nos últimos 05 anos, ou comprovante de
proficiência em língua estrangeira, segundo os testes e os níveis mínimos abaixo
especificados, será concedida dispensa da prova.
INGLÊS

TOEFL
IBT

TOEFL
ITP

TOEIC

IELTS

60

501

650

5

Cambridge
Exam

B1
Preliminary

FRANCÊS

ESPANHOL

DALF,
DELF, TCF
ou
TCF
CAPES

DELE ou
SIELE

B1

B1

Obs.3: Não serão aceitas declarações referentes à conclusão de cursos de línguas ou a
disciplinas instrumentais.
Obs.4: A entrevista dos candidatos aprovados na etapa 1 será realizada por
videoconferência na plataforma virtual Google Meet com a Comissão de Seleção. A
ordem e o horário da entrevista dos candidatos estarão disponíveis na lista dos
convocados. O candidato receberá em seu endereço de e-mail ou WhatsApp o link de
acesso ao ambiente virtual com aproximadamente 30 (trinta) minutos de antecedência de
sua entrevista. Recomenda-se que o candidato esteja disponível com, pelo menos, 35
minutos de antecedência.
Obs.5: A presença do candidato nas etapas 2 e 3 será registrada por meio da
apresentação de documento de identificação oficial com fotografia recente.
Obs.6: Ao aceitar os termos deste Edital, o candidato fica ciente de que as entrevistas
serão gravadas (áudio e vídeo) para uso exclusivo da Comissão de seleção e do
Colegiado do PPGCL/UNICAP.
Obs. 7: Em todas as etapas do processo seletivo, o candidato será considerado aprovado
se obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete), em cada uma delas.
Obs. 8: Os projetos aprovados poderão ser remanejados para outro orientador e/ou linha
de pesquisa em que haja possibilidade de orientação, caso seja autorizado pelo candidato.

4. DO CALENDÁRIO
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ATIVIDADE
Inscrições

DATAS
01/11/2021
a
07/02/2022

HORÁRIOS

Prazo final para o envio de
documentação

08/02/2022
3ª feira

17h

Homologação das
Inscrições (trabalho interno
da Comissão)

14/02/2022
2ª feira

9h - 12h
13 - 17h

Divulgação do resultado da
Homologação das
inscrições

15/02/2022
3ª feira

17h

Análise dos Projetos de
Dissertação (trabalho
interno da Comissão)

14 a 15
02/2022
2ª e 3ª feira

Divulgação do resultado da
Análise dos Projetos de
Dissertação

16/02/2022
4ª feira

9h - 12h
13 - 17h

17h

Prova de línguas

17/02/2022
5ª feira

9h

Correção da Prova de
Línguas (trabalho interno
da Comissão)

17/02/022
5ª feira

9h - 12h
13 - 17h

Divulgação do resultado da
Prova de Línguas

18/02/2022
6ª feira

17h

21 a

9h -12h

Entrevistas

LOCAIS
www.polosantoinacio.co
m.br
Para o e-mail:
minter.ppgcl@unicap.br

Sala de reuniões do
PPGCL, 7º andar do
bloco G4, setor C, rua
Almeida Cunha 245,
campus da UNICAP.
No site
https://portal.unicap.br/ci
encias-da-linguagemppgcl#presencial/como_
se_inscrever/resultados
_da_sele%C3%A7%C3
%A3o_2022
Sala de reuniões do
PPGCL, 7º andar do
bloco G4, setor C, rua
Almeida Cunha 245,
campus da UNICAP.
No site
https://portal.unicap.br/ci
encias-da-linguagemppgcl#presencial/como_
se_inscrever/resultados
_da_sele%C3%A7%C3
%A3o_2022
Google forms e Google
meet informados por email.
Sala de reuniões do
PPGCL, 7º andar do
bloco G4, setor C, rua
Almeida Cunha 245,
campus da UNICAP.
No site
https://portal.unicap.br/ci
encias-da-linguagemppgcl#presencial/como_
se_inscrever/resultados
_da_sele%C3%A7%C3
%A3o_2022
Endereço da Plataforma
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24/02/2022
2ª a 5ª feira
Avaliação do Currículo
Lattes e Histórico escolar
(trabalho interno da
comissão)

Divulgação do Resultado
Final

Matrícula
(o
candidato
aprovado e classficado que
não
comparecer
à
matrícula neste dia e
horário
será
automaticamente desligado
e haverá remanejamento
para o próximo aprovado)
Início das Aulas

De 08 a
24/02/2022

04/03/2022
6ª feira

07 a
11/03/2022
2ª a 6ª feira

Abril/2022

13 - 17h

9h - 12h
13 - 17h

17h

Google Meet enviado
por e-mail ou WhatsApp.
Sala de reuniões do
PPGCL, 7º andar do
bloco G4, setor C, rua
Almeida Cunha 245,
campus da UNICAP.
No
site
https://portal.unicap.br/ci
encias-da-linguagemppgcl#presencial/como_
se_inscrever/resultados
_da_sele%C3%A7%C3
%A3o_2022
Polo Santo Inácio.

8h -12h

-

contato@polosantoinaci
o.com.br
(85) 98184-5088 - (88)
99935-0967
Verificar calendário de
disciplinas
no
Polo
Santo Inácio.

* Poderão ser oferecidas disciplinas obrigatórias e eletivas, nos períodos da manhã e
da tarde, durante uma semana por mês.
5. DA DURAÇÃO DO CURSO
O Curso deve ser concluído no prazo mínimo de 12 meses e no prazo máximo de 24
meses, incluindo a apresentação e defesa pública da Dissertação de Mestrado.
6. DO VALOR DAS MENSALIDADES
O valor da mensalidade para 2022 será de R$ 1.325,00 (hum mil e trezentos e vinte e
cinco reais) (30 parcelas).

7. DA MATRÍCULA
1) A matrícula dos candidatos selecionados será realizada no período de 07 a 11 de
março de 2022, presencialmente, das 9h às 12h e das 14h às 17h, na Av. Des. Moreira,
2355, Dionísio Torres, Fortaleza – CE.
2) As matrículas poderão ser realizadas por procuração reconhecida em cartório.
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3) Não serão aceitas as matrículas de candidatos cuja documentação estiver incompleta.
4) Encerrado o período de matrículas, se houver desistência de candidatos selecionados,
por não comparecimento e efetivação da matrícula, dentro dos prazos fixados no
calendário deste Edital, a coordenação do Programa convocará eventuais candidatos
aprovados porém não classificados, por ordem de classificação nas respectivas linhas de
pesquisa.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 Os critérios de contagem de pontos para o currículo estão estabelecidos na Tabela de
Valores para Avaliação do Curriculum Vitae, anexa a este Edital.
8.2 O processo seletivo a que se refere este Edital visa exclusivamente à admissão do
candidato como aluno regular no Programa de Pós-graduação em Ciências da Linguagem
- MINTER, de modo que a classificação obtida, por si só, não confere direito a bolsas ou
outros benefícios.
8.3 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção,
respeitado o Regimento Interno do Programa de Pós-graduação em Ciências da
Linguagem.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA APOIO NA CONSTRUÇÃO DO PRÉPROJETO DE PESQUISA
(1) Comum às duas linhas de pesquisa
MUSSALIM, Fernanda; BENTES, Ana Christina (Org.). Introdução à Linguística:
Fundamentos Epistemológicos. v. 3. São Paulo: Cortez, 2011. (capítulos: 3 – O
Empreendimento Gerativo; 5 – O Funcionalismo em Linguística; 6 – Formalismos
na Linguística: uma reflexão crítica; 9 – O Interacionismo no Campo Linguístico).
SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Linguística Geral. 27. ed. São Paulo: Cultrix, 2006.
(2) Bibliografia Linha 1
JAKOBSON, Roman. Linguística e comunicação. 20. ed. São Paulo: Cultrix, 1995.
(Capítulo: Dois aspectos da linguagem e dois tipos de afasia).
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QUADROS, Ronice Müller; FINGER, Ingrid. Teorias de Aquisição da Linguagem. 2. ed.
Revista. Editora: Universidade Federal de Santa Catarina, 2013 (Capítulo 4: O
Interacionismo: uma teorização sobre a aquisição da linguagem).
LIER-DEVITTO, Maria Francisca; Arantes, Lúcia (org.). Aquisição, Patologias e Clínica de
Linguagem. São Paulo: EDUC, FAPESP. (Primeira parte: capítulo 1: Uma crítica
(radical) à noção de desenvolvimento na Aquisição de Linguagem; capítulo 4: o erro
em aquisição da linguagem: um impasse. Segunda parte: capítulo 3: Impasses na
distinção entre produções desviantes sintomáticas e não sintomáticas).

(3) Bibliografia Linha 2
BAKHTIN, Mikhail; VOLOCHINOV, Volóchinov. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 7.
ed. São Paulo, Ed. Hucitec, 1995. (Segunda parte, p. 69-136)
BARROS, Isabela do Rêgo; EFKEN, Karl Heinz; ACIOLI, Moab; AZEVEDO, Nadia;
FONTE, Renata; CAIADO, Roberta; CAVALCANTI, Wanilda (Org.). Ensino, Texto e
Discurso. Curitiba, PR: CRV, 2014. (Capítulos 8 e 9: Linguagem e Produção de Sentidos:
a perspectiva teórico-metodológica da Análise de Discurso; Análise Crítica do Discurso:
uma contribuição ao estudo do modelo tridimensional de Fairclough).
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção Textual, análise de gêneros e compreensão.
São Paulo: Parábola Editorial, 2008.
B. SUGESTÕES PARA ELABORAÇÃO DO REQUERIMENTO
- Apresentar motivos para a candidatura ao Curso, interesses científicos e profissionais.
- Caso o candidato tenha alguma experiência prévia em pesquisa, como a participação em
Programa de Iniciação Científica, destacá-la, vinculando-a claramente à linha de pesquisa
do Programa.
- Destacar a disponibilidade para dedicar-se ao Curso, à pesquisa e à elaboração da
Dissertação.
- Indicar objetivos posteriores à realização do Curso que, em seu entendimento,
possam ser atingidos através da formação pós-graduada.
- Declarar aceitação dos resultados do processo seletivo.
C. SUGESTÕES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE DISSERTAÇÃO
- Identificação de tema ou problema de pesquisa ao qual gostaria de dedicar-se e que
tenha aderência ao projeto de algum professor pesquisador do Programa
(possível orientador), acompanhado de uma justificativa.
- Tratamento inicial do tema ou problema destacado, desenvolvendo suas considerações
conceituais e o referencial teórico básico em que pretende apoiar-se, além de um breve
comentário das investigações já realizadas sobre o tema.
- Indicação da metodologia a ser seguida.
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Em síntese, o candidato deve incluir no projeto:
* Capa, constando o título do projeto, CPF do candidato, linha de pesquisa em que
pretende desenvolver seu trabalho e nome de dois (2) possíveis professores orientadores
do Programa de Pós-graduação em Ciências da Linguagem.
* Justificativa: a importância do tema a ser pesquisado e possíveis contribuições
advindas da pesquisa.
* Objetivos: geral e específicos.
* Revisão da literatura: discussão dos aportes teóricos com o tema a ser pesquisado.
* Metodologia: Procedimentos para execução do projeto.
* Cronograma: Planejamento mês a mês para execução das etapas do projeto.
* Referências: Fontes utilizadas para confecção do projeto, bem como a serem
consultadas para execução da pesquisa.
Obs. 1: O projeto deve manter aderência com uma das linhas de pesquisa do
Programa e, por conseguinte, com o trabalho desenvolvido pelo possível
orientador(a). Desse modo, recomenda-se consultar a aba Projetos de Pesquisa/Áreas
de interesse dos docentes no endereço https://portal.unicap.br/ciencias-da-linguagemppgcl#presencial/o_programa/pesquisa/projetos_pesquisa e o currículo Lattes dos
professores do Programa (http://lattes.cnpq.br/).
Obs. 2: O projeto deve ter de dez até quinze laudas e ser entregue em formato A4, com
espaçamento 1,5 entre linhas, com fonte Times New Roman 12 e de acordo com as
normas da ABNT.

C. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Teoria e Análise da Organização Linguística
Esta área compreende estudos relacionados à investigação linguístico-discursiva que
articulam contribuições das distintas áreas de estudo das ciências da linguagem por meio
de ações interdisciplinares que permeiam o desenvolvimento dos aspectos relacionados à
organização linguística em suas diversas manifestações.
As linhas de pesquisa desta área englobam desenvolvimento de estudos relacionados aos
diversos aspectos e elementos envolvidos no processo de aquisição, singularidades,
desvios e distúrbios da linguagem. Compreendem, ainda, os estudos das organizações do
texto, implementação de pesquisas e tecnologias em Ciências da Linguagem na
construção do conhecimento e organização sociocultural, na representação social a partir
dos discursos escolares e inclusivos.
D. LINHAS DE PESQUISA
1. Aquisição, Desenvolvimento e Distúrbios da Linguagem em suas diversas
manifestações
Esta linha objetiva congregar estudos dos diferentes aspectos e elementos envolvidos no
processo de aquisição e uso da linguagem oral ou escrita, singularidades, desvios e
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transtornos da linguagem. Destaca-se a linguagem que ocorre em condições regulares e
àquela que acontece em condições especiais, notadamente na surdez, na cegueira, na
surdocegueira, nas afasias, na gagueira, no TEA (autismo) e na linguagem de sujeitos
idosos.

Professores do Programa - Linha 1:
Antonio Henrique Coutelo de Moraes; Glória Maria Monteiro de Carvalho; Isabela Barbosa
do Rêgo Barros; Maria de Fátima Vilar de Melo; Nadia Pereira da Silva Gonçalves de
Azevedo; Renata Fonseca Lima da Fonte; Rossana Regina Guimarães Ramos Henz;
Wanilda Maria Alves Cavalcanti, Dermeval da Hora (colaborador).
2. Processos de Organização Linguística e Identidade Social
Esta linha objetiva congregar estudos das organizações do texto e do discurso, com base
nas contribuições da Linguística Textual e da Análise do Discurso francesa, dialógica e
crítica; implementação de pesquisas e tecnologias em Ciências da Linguagem; papel da
linguagem na construção do conhecimento e organização sociocultural; representação
social nos discursos escolares e inclusivos. Nesta linha de pesquisa, os estudos
desenvolvidos mantêm relação com as análises do ensino, do texto e do discurso sob
diferentes abordagens teóricas e práticas. Procura-se analisar a linguagem em vários
contextos sociais, em especial: o escolar, o da saúde, o da comunicação, o religioso e o
político.
Professores do Programa – Linha 2:
Antonio Henrique Coutelo de Moraes; Benedito Gomes Bezerra; Dóris de Arruda Carneiro
da Cunha; Francisco Madeiro Bernardino Junior; Karl-Heinz Efken; Moab Duarte Acioli;
Nadia Pereira Gonçalves de Azevedo; Roberta Varginha Ramos Caiado; Rossana Regina
Guimarães Ramos Henz; Wanilda Maria Alves Cavalcanti.
Profa. Dra. Valdenice José Raimundo
Pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação
Universidade Católica de Pernambuco
Prof. Marcos James Chaves Bessa
Reitor
Universidade Católica de Quixadá

COORDENAÇÕES DO MINTER EM CIÊNCIAS DA LINGUAGEM
Profa. Dra. Roberta Caiado
Coordenadora do MINTER
Rua do Príncipe, 526 – Boa Vista, Recife - PE, CEP: 50050-900, FONE:
2119.4369

minter.ppgcl@unicap.br
Universidade Católica de Pernambuco
Profa. Dra. Stânia Nagila Vasconcelos Carneiro
Coordenadora do MINTER
Universidade Católica de Quixadá
Informações
Av. Des. Moreira, 2355
CEP: 60135-102, Dionísio Torres, Fortaleza – CE, Brasil
Horário de Atendimento:
Segunda a sexta-feira
9h - 12h e 14h – 17h
Fone: (085) 3066-3066
e-mail: lailsonlimace@yahoo.com.br
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ANEXO I
TERMO DE RESPONSABILIDADE

À Comissão de Seleção

CPF: ______________________________________________________________
Candidato(a): ____________________________________________________
Nível: ( ) Mestrado ( ) Doutorado
Linha de pesquisa:
( ) Aquisição, Desenvolvimento e Distúrbios da Linguagem em suas diversas
manifestações
( ) Processos de Organização Linguística e Identidade Social

Declaro

assumir

a

inteira

responsabilidade

pela

omissão

ou

apresentação de informações ou documentos falsos ou divergentes, que
implicarão a não efetivação da inscrição no MINTER do Programa de Pósgraduação

em

Ciências

da

Linguagem

(PPGCL),

ou

seu

posterior

cancelamento, além das medidas judiciais cabíveis. Declaro, ainda, estar ciente
do disposto no item 2 (Da inscrição/documentação) do Edital de Seleção, de
que não é possível alterar ou complementar documentação em data posterior à
inscrição, em nenhuma hipótese ou a qualquer título.

Recife, _____ de ____________________ de _______.

_____________________________________________
ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)
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ANEXO II
TABELA DE VALORES PARA AVALIAÇÃO DO CURRICULUM VITAE
(PADRÃO LATTES) – PROPOSTA PARA MINTER
1. TÍTULOS UNIVERSITÁRIOS – GRADUAÇÃO E
PÓS-GRADUAÇÃO

Graduação (no caso de segunda graduação)
Mestrado concluído
Especialização concluída (mín. 360 h)
Aperfeiçoamento concluído (mín. 180 h)
MÁXIMO DE PONTOS NO ITEM

2. ATIVIDADES DIDÁTICAS E PROFISSIONAIS

Ensino superior – mais de dois semestres
Ensino superior – até dois semestres
Ensino superior – até um semestre
Ensino médio ou fundamental – mais de dois
semestres
Ensino médio ou fundamental – até dois semestres
Monitoria
Tutoria em EAD
Estágios no magistério superior
Estágios na área profissional
Participação como discente em Projetos de Iniciação
Científica (PIBIC) ou Iniciação à Docência (PIBID)
Participação como discente em projeto de extensão
Orientação de Projetos de Iniciação Científica (PIBIC)
ou coordenação de Programa de Iniciação à
Docência (PIBID)
Conferência, palestra, seminário proferido e cursos
ministrados na área profissional
Participação na organização de eventos científicos
Aprovação em concurso público na área educacional,
nível superior
Aprovação em concurso público na área profissional
Aprovação em concurso público na área educacional,
nível fundamental
Aprovação em seleção pública na área educacional
(professor substituto), nível superior
Aprovação em seleção pública simplificada na área
profissional

(Referência)

(Pontos
atribuídos
pelo
candidato)

0,3
0,5
0,4
0,3
1,0 pt.

(Referência)

(Pontos
atribuídos
pela
comissão)

TOTAL

(Pontos
atribuídos
pelo
candidato)

(Pontos
atribuídos
pela
comissão)

1,5
1,0
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5
0,3
0,3
1,0
0,5
1,0

0,3
0,3
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
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Cargo de chefia ou direção em Instituição de Ensino
Superior – um ano, no mínimo, de exercício
Participação em banca examinadora – magistério
superior
Obtenção de láurea de graduação, mediante
certificado da IES respectiva
Patente e software registrado
MÁXIMO DE PONTOS NO ITEM

3. FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Participação em cursos de extensão, oficinas,
minicursos (mín. 04h)
Participação em Congressos, Simpósios, Seminários,
Encontros sem apresentação de trabalho
Participação em grupos de pesquisa registrados no
CNPq (por semestre)
MÁXIMO DE PONTOS NO ITEM

4. ATIVIDADES CIENTÍFICAS OU ARTÍSTICAS

Livro publicado (didático, científico ou literário) com
ISBN
Organização de livro (coletânea) com ISBN
Capítulo de livro publicado com ISBN
Artigos científicos publicados em periódico Qualis A1
e A2
Artigos científicos publicados em periódico Qualis B1
e B2
Artigos científicos publicados em periódico Qualis B3,
B4 e B5
Artigos científicos publicados em periódico Qualis C
ou sem classificação
Trabalhos Completos publicados em anais de eventos
científicos
Resumo expandido publicado em anais de eventos
científicos
Resenha acadêmica publicada em periódicos com
Qualis
Comunicação Oral em eventos internacionais
Comunicação Oral em eventos nacionais
Resumo publicado em anais de eventos científicos

1,0
0,3
0,3
0,3
3,5 pts.

(Referência)

TOTAL

(Pontos
atribuídos
pelo
candidato)

(Pontos
atribuídos
pela
comissão)

0,3
0,2
0,2
2,0 pts.

(Referência)

TOTAL

(Pontos
atribuídos
pelo
candidato)

(Pontos
atribuídos
pela
comissão)

1,0
0,5
0,5
1,0
0,8
0,4
0,2
0,5
0,3
0.5
0,5
0,3
0,2
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Tradução de livros (didáticos, científicos ou literários)
com ISBN
Tradução publicada de artigos (com Qualis) ou
capítulos de livros (com ISBN)
Premiação
em
Jornada
de
Iniciação
Científica/Eventos Científicos
MÁXIMO DE PONTOS NO ITEM

1,0
0,5
0,3
3,5 pts.

TOTAL

Total Geral de Pontos

Observações:
1. Serão consideradas apenas a Formação Complementar (item 3) e as
Atividades Científicas (item 4) realizadas a partir do ano de 2017.
2. Para pontuação por publicação de artigos e resenhas, o Qualis do periódico
deve ser comprovado mediante consulta à Plataforma Sucupira (evento de
classificação 2013-2016), no link https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/.
3. Somente serão aceitos os títulos e atividades devidamente comprovados
mediante apresentação da documentação pertinente e entregues na ordem que
se apresentam na TABELA DE VALORES PARA AVALIAÇÃO DO
CURRICULUM VITAE.
4. Para a comprovação das atividades científicas ou artísticas, os arquivos
deverão ser enviados da seguinte forma:
a)
Artigo ou resenha em periódico: enviar a página que consta o
nome do periódico com o ISSN, sumário, a primeira e a última página do
artigo publicado.
b)
Artigo ou resumo em Anais de evento científico: enviar a
capa, a contracapa em que conste a referência com o ISSN ou ISBN,
sumário, a primeira e a última página do artigo publicado.
c)
Livro: capa, contracapa em que conste a referência com o ISSN
ou ISBN, sumário, a primeira e a última página do prefácio ou da
apresentação.
d)
Capítulo de livro: capa, contracapa em que conste a referência
com o ISSN ou ISBN, sumário, a primeira e a última página do capítulo
publicado.
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