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Processo Seletivo 2015 

do 

Programa de Pós-Graduação em Linguística 
 

MESTRADO E DOUTORADO EM LINGUÍSTICA 

 

INSCRIÇÕES: de 1º de julho a 03 de agosto de 2015 

 

 

A inscrição no processo seletivo será feita exclusivamente de maneira online no site  

http://www.iel.unicamp.br/pos/processoseletivo.php?item=3&cur=Lingu%EDstica 

 

Consulte antes o item INFORMAÇÕES, PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS 

adiante. 

 

 

CURSO DE MESTRADO 

 

 

O Curso de Mestrado em Linguística tem um Componente Específico, composto por uma 

carga mínima de duas (2) disciplinas relacionadas à subárea de pesquisa do Programa, 

escolhida pelo aluno para fazer sua dissertação, e um Componente Complementar, 

composto de três (3) disciplinas indicadas pelo orientador, em subáreas de pesquisa 

distintas da subárea escolhida para desenvolver a dissertação.  

 

 

Até o final do primeiro ano, o aluno deverá definir sua área/subárea de interesse e, nela, 

elaborar e apresentar seu projeto de dissertação, com a ajuda de um orientador.  

 

 

Cada disciplina equivale a 3 créditos. O mínimo de créditos em disciplinas exigidos pelo 

curso é de 15 (6 no Componente Específico e 9 no Componente Complementar). As 

disciplinas são semestrais, havendo, ocasionalmente, a oferta de disciplinas durante as 

férias.  

 

 

CURSO DE DOUTORADO 

 

 

O curso de Doutorado em Linguística direciona os estudos para a especialização mais 

avançada. Por essa razão, os alunos devem escolher os créditos em disciplinas de acordo 

com os interesses da pesquisa que fazem para a tese, sem excluir o aperfeiçoamento em 

outras áreas da Linguística.  

 

 

Os alunos do Doutorado são aconselhados a trabalhar nos seus projetos de pesquisa desde 

o início do curso, mesmo durante a obtenção dos créditos em disciplinas. Até o final do 

primeiro ano, deverão ter seus projetos de tese já definidos.  

http://www.iel.unicamp.br/pos/processoseletivo.php?item=3&cur=Lingu%EDstica


 

 

Pelo regimento atualmente em vigor, o mínimo de créditos em disciplinas exigidos pelo 

curso é de 12 (equivalente a 4 disciplinas). As disciplinas são semestrais, havendo, 

ocasionalmente, a oferta de disciplinas durante as férias.  

 

 

ATENÇÃO: Os alunos de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Linguística 

do IEL que ingressarem por processo seletivo no Doutorado só poderão se 

matricular no Doutorado se, na ocasião da matrícula, já tiverem defendido sua 

Dissertação de Mestrado ou marcado oficialmente a data da defesa. Casos especiais 

serão decididos pela Comissão de Pós-Graduação em Linguística. 

 

 

ÁREAS, SUBÁREAS e LINHAS DE PESQUISA 
 

Áreas 

1. Forma e funcionamento das línguas naturais 

2. Estudos clássicos 

3. Funcionamento do discurso e do texto 

4. Linguagem e pensamento 

5. Linguagem, história e conhecimento 

 

 

Subáreas 

1. Forma e funcionamento das línguas naturais 

1.1.Fonética / Fonologia 

1.2.Gramática 

1.3.Semântica / Pragmática 

1.4.Sociolinguística 

1.5.Línguas Indígenas 

1.6.Linguística Histórica 

 

2. Estudos clássicos 

 

3. Funcionamento do discurso e do texto 

3.1.Análise do Discurso 

3.2.Linguística Textual 

 

4. Linguagem e pensamento 

4.1.Psicolinguística 

4.2.Neurolinguística 

4.3.Aquisição da Linguagem 

 

5. Linguagem, história e conhecimento 

5.1.História das Idéias Linguísticas 

 

 

  



Linhas 

1. Forma e funcionamento das línguas naturais 

1.1. Análise, descrição e documentação das línguas naturais 

1.2. Natureza e fatores da significação 

1.3. Sintaxe gerativa das línguas naturais 

1.4. Língua, cultura e sociedade 

1.5. Análise e modelamento dos sons das línguas naturais, da gramática à física 

 

2. Estudos clássicos 

2.1. Línguas e textos da cultura greco-romana 

 

3. Funcionamento do discurso e do texto 

3.1. Língua, texto e discurso 

3.2. Língua, sujeito, história 

3.3. Linguagem e psicanálise 

 

4. Linguagem e Pensamento 

4.1. Cérebro, mente e linguagem 

4.2. A fala e a escrita da criança 

 

5. Linguagem, história e conhecimento 

5.1. Constituição das teorias e métodos linguísticos 

 

 

INFORMAÇÕES, PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS.  
 

 

Período de inscrição: 

 

1º de julho a 03 de agosto de 2015 
 

 

Procedimentos para Inscrição: 
 

 Primeiro passo: 

 

Acessar o website abaixo para preencher a ficha de inscrição eletrônica: 

 

https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidato.xht

ml?nocache=1277218470902 

 

A ficha também pode ser acessada através do portal da Diretoria Acadêmica da Unicamp 

(DAC): 

http://www.dac.unicamp.br/portal/ 

 

Em seguida, selecionar conforme abaixo: 

> Serviços On-line 

> Alunos 

> Siga - Sistema de Gestão Acadêmica. 

 

 

https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidato.xhtml?nocache=1277218470902
https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidato.xhtml?nocache=1277218470902
http://www.dac.unicamp.br/portal/
http://www.dac.unicamp.br/portal/


 Segundo Passo: 

 

Depois de efetivada a inscrição eletrônica, a ficha de inscrição preenchida deve ser gravada 

em formato PDF e enviada pelo site da Pós-Graduação do IEL 

(http://www.iel.unicamp.br/pos/processoseletivo.php?item=3&cur=Lingu%EDstica) 

juntamente com o material exigido para o processo seletivo (ver item “Documentos para 

Inscrição”).  
 

 

ATENÇÃO: 
 

1.Somente será considerado regularmente inscrito o candidato que tiver realizado sua 

inscrição eletrônica até 23:59 h do dia 03 de agosto de 2015, no horário de Brasília. 
2. Todos os documentos para inscrição devem ser enviados em formato PDF. 
 

 

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO - Seleção para o MESTRADO 
 

1. Ficha de inscrição SIGA;  

2. PROJETO DE DISSERTAÇÃO (Atenção! Monografias não serão aceitas.). Informar na 

capa do projeto que é para mestrado e em que área e subárea, conforme item acima; 

3. Súmula curricular (que substitui o currículo) e deve ser preenchida exatamente de acordo 

com o modelo fornecido no site (outros modelos serão descartados): 

http://www.iel.unicamp.br/pos/arquivos/SumulaCurricularLL.doc 

4. Histórico escolar da Graduação; 

5. Opcionalmente, o candidato pode encaminhar um trabalho adicional (de até 20 páginas) 

claramente identificado como tal. 

 

 

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO - Seleção para o DOUTORADO 
 

1. Ficha de inscrição SIGA; 

2. PROJETO DE TESE. Informar na capa do projeto que é para doutorado e em que área e 

subárea, conforme item acima; 

3. Súmula curricular (que substitui o currículo) e deve ser preenchida exatamente de acordo 

com o modelo fornecido no site (outros modelos serão descartados): 

http://www.iel.unicamp.br/pos/arquivos/SumulaCurricularLL.doc 

4. Histórico escolar da Graduação e Pós-Graduação (parcial ou completo);  

5. Opcionalmente, o candidato pode encaminhar um trabalho adicional (de até 20 páginas) 

claramente identificado como tal. 

 

Orientações gerais para a elaboração do projeto: 

 

 Apresentar, de modo claro, o tema da pesquisa. 

 Indicar, de modo claro, os objetivos da pesquisa. 

 Indicar e comentar o quadro teórico adotado e a bibliografia pertinente. Não é exigido 

que se comente a totalidade da bibliografia pertinente, mas apenas aquela considerada 

mais relevante. 

 Cronograma. 

 Bibliografia de referência. 

http://www.iel.unicamp.br/pos/processoseletivo.php?item=3&cur=Lingu%EDstica
http://www.iel.unicamp.br/pos/arquivos/SumulaCurricularLL.doc
http://www.iel.unicamp.br/pos/arquivos/SumulaCurricularLL.doc
http://www.iel.unicamp.br/pos/arquivos/SumulaCurricularLL.doc
http://www.iel.unicamp.br/pos/arquivos/SumulaCurricularLL.doc


 

No caso do Mestrado, o PROJETO DE DISSERTAÇÃO não deve ultrapassar 10 páginas de 

texto, incluída a bibliografia (não serão contabilizados anexo(s) e capa). 

 

No caso do Doutorado, o candidato deve apresentar um PROJETO DE TESE de no máximo 

20 páginas de texto, incluída a bibliografia (não serão contabilizados anexo(s) e capa).  

 

Para a apresentação dos projetos, os candidatos devem utilizar o seguinte padrão:  

O projeto escrito  no editor de preferência deverá ser convertido para o formato PDF antes do 

envio. A formatação deve obedecer aos seguintes parâmetros: 

Times New Roman, Corpo 12 

Espaçamento: 1,5 linha 

Margens: Superior e Inferior: 2,5 cm 

Esquerda e Direita: 3,0 cm 

Medianiz: 0 
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OS TRABALHOS QUE EXCEDEREM O LIMITE DE PÁGINAS ESTABELECIDO 

NÃO SERÃO AVALIADOS 

 

Proficiência de Leitura em Língua Estrangeira (LE) 

 

É exigência para ingresso nos cursos de Mestrado e Doutorado a aprovação em exame de 

compreensão de leitura em língua estrangeira.  

Quanto aos brasileiros: 

 O candidato ao Mestrado fará a prova de inglês apenas.  

 O candidato ao Doutorado, ao preencher a ficha de inscrição,  deverá indicar entre 

realizar prova de inglês ou de francês. Observe-se o seguinte quanto a essa escolha 

inicial: o candidato que escolher francês e for aprovado no Programa deverá submeter-

se, ao longo do curso, no prazo estipulado, ao exame em língua inglesa. Já o candidato 

aprovado que tiver escolhido inglês na entrada deverá submeter-se, ao longo do curso, 

no prazo estipulado, ao exame em língua francesa. Nesse último caso, o exame em 

língua francesa poderá ser substituído pelo exame em língua alemã ou italiana 

mediante solicitação do orientador (para todos os casos da segunda língua estrangeira 

se aplicam regras de dispensa mediante apresentação de certificado de proficiência 

abaixo especificado). 

Quanto aos estrangeiros: 

 Apenas os candidatos ao Mestrado de língua nativa inglesa estão dispensados da prova 

de inglês. Todos os demais deverão fazer a prova de inglês.  

 O candidato estrangeiro ao Doutorado que não tenha língua nativa inglesa ou francesa 

deverá seguir as regras estipuladas acima para os candidatos brasileiros ao Doutorado. 

Já o candidato ao Doutorado que tenha como língua nativa apenas uma das duas 



línguas estrangeiras mencionadas para o processo seletivo (inglês ou francês) deverá 

fazer a prova da língua não nativa. Candidatos de Doutorado nativos bilíngues de 

francês e inglês estão dispensados das duas provas. 

 Todos os candidatos estrangeiros, de Mestrado ou Doutorado, deverão apresentar ou o 

certificado de proficiência em Língua Portuguesa do exame CELPEBRAS ou 

submeter-se à prova de português no mesmo dia da prova de inglês ou francês. 

Qualquer prova de língua deve ser respondida em português ou, não sendo essa a língua 

nativa do candidato, em inglês, espanhol ou francês. 

Para fins de comprovação de proficiência no caso da segunda língua do Doutorado, os 

seguintes certificados são aceitos para serem avaliados pela Subcomissão de Pós-Graduação: 

inglês (TOEFL e IELTS),  francês (DALF) e alemão (TestDaf C1). Outros casos de dispensa 

por realização de curso preparatório poderão também ser avaliados pela Subcomissão de Pós-

Graduação a pedido do orientador. 

O candidato também será avaliado quanto a sua capacidade de expressão escrita. A prova 

constará de três partes: i) tradução,   ii) resumo, iii) interpretação de texto. Os textos das 

provas terão tema relacionado à linguagem. Será permitido o uso de dicionário durante a 

prova. 

 

As provas serão corrigidas, de forma anônima, por bancas de até três docentes, e seu caráter é 

eliminatório. Não serão atribuídas notas, mas apenas os conceitos S – Satisfatório e I – 

Insatisfatório. Não haverá revisão de provas de língua. 

 

 

 

Todos os candidatos deverão realizá-la, incluindo os que cursaram o Mestrado no IEL.  

 

 

Proficiência em Português 

 

Alunos estrangeiros, não falantes nativos de português, deverão demonstrar capacitação em 

português escrito e oral, submetendo-se a uma avaliação, durante o processo de seleção. 

 

 

Divulgação dos Resultados 

 

Os resultados de todas as etapas do Processo Seletivo para Mestrado e Doutorado em 

Linguística serão divulgados na página da Pós-Graduação do IEL 

(http://www.iel.unicamp.br/pos/index.php), no menor prazo possível.  

 

ATENÇÃO: Não haverá comunicação pessoal aos candidatos dos resultados parciais e finais 

do processo de seleção. Recomenda-se, portanto, aos candidatos consultarem a página da Pós-

Graduação do IEL na internet para obter informações sobre o andamento do processo. 

 

Não haverá revisão de nenhuma avaliação (prova de língua, projeto ou entrevista). 

 

 

http://www.iel.unicamp.br/pos/index.php


CALENDÁRIO 2015  

1. Inscrições: 01/07/2015 a 03/08/2015. 

2. Divulgação da lista de inscrições homologadas: 06/08/2015.  

3. Primeira fase - Prova de proficiência em língua estrangeira: 14/08/2015, às 14 h. 

4. Divulgação dos resultados da 1
a
 fase (candidatos classificados para a 2

a
 fase): a partir 

de 28/08/2015. 

5. Segunda fase – Avaliação dos projetos apresentados quando das inscrições.  

6. Divulgação dos resultados da 2
a
 fase (candidatos classificados para a entrevista): a 

partir de 21/09/2015. 

7. Entrevistas: 28/09/2015 a 02/10/2015. 

8. Divulgação do resultado da classificação final: a partir de 23/10/2015 

 

Obs.: Eventuais alterações no calendário podem ocorrer. Caso ocorram, serão 

informadas na página da Pós-Graduação do IEL na Internet. 

 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

O processo de seleção será realizado em três etapas: 

 

1ª .  Prova de  língua estrangeira, corrigida por uma banca de até três docentes (detalhes 

acima); 

2ª.  Exame do material apresentado pelo candidato, por uma comissão de docentes; 

3
a
.   Entrevista com uma comissão de docentes do Programa, que poderá versar sobre o 

material apresentado pelo candidato.  

A Entrevista pode vir a ser realizada por videoconferência ou Skype a pedido do candidato 

que resida a uma distância superior a 500 km de Campinas e que não tenha condições de 

comparecer, desde que justifique o motivo. Sua justificativa será avaliada pela Subcomissão 

de Pós-Graduação que se comunicará autorizando ou não que se faça a Entrevista por esse 

meio. Se autorizada por esse meio, a entrevista ocorrerá na mesma semana mencionada no 

calendário para as entrevistas presenciais. O candidato então receberá uma folha de instruções 

para orientações em caso de falha de conexão e regras para a condução da entrevista. 

 

 

Atenção: Todas as etapas do processo de seleção são eliminatórias.  

 

A seleção final dependerá do número de vagas fixadas a cada ano, levando-se em conta a 

disponibilidade de orientação por parte dos docentes do Programa. A lista de aprovados na 

etapa final é divulgada segundo a ordem de classificação dos candidatos. 

 

 

ATENÇÃO: 
 

a) Não há possibilidade de revisão de nenhuma avaliação (prova de língua estrangeira, projeto 

ou entrevista);  

b) A aprovação do candidato no processo de seleção não implicará a obtenção de bolsa. 

 



 

Critérios de Avaliação. 

 

O caráter geral da avaliação consistirá em julgar a capacidade de propor ou formular um 

problema relativamente a um fenômeno linguístico; descrever, analisar e interpretar fatos da 

linguagem; argumentar a favor da análise proposta (e/ou contra outras).  

 

PARA O MESTRADO, busca-se, na avaliação, verificar a capacidade que o candidato tem de 

delimitar com clareza um problema de pesquisa e inseri-lo em um quadro teórico relevante, 

mesmo que a utilização do quadro teórico seja ainda incipiente. 

 

PARA O DOUTORADO, busca-se, na avaliação, verificar a capacidade que o candidato tem 

de delimitar com clareza um problema de pesquisa, inseri-lo em um quadro teórico relevante, 

demonstrar domínio do quadro teórico e literatura recente pertinente ao problema e 

estabelecer, adequadamente, a(s) hipótese(s) de trabalho.  

 

 

Informações Gerais 

 

Os cursos de Mestrado e Doutorado em Linguística do Instituto de Estudos da Linguagem da 

UNICAMP são credenciados pelo CFE e reconhecidos como Centros de Excelência pelo 

CNPq e CAPES.  

 

 

Critério de admissibilidade dos candidatos 

 

Podem submeter-se ao processo seletivo, ao Curso de Pós-graduação de Mestrado ou de 

Doutorado, candidatos graduados em curso superior reconhecido pelo MEC, não importando 

a área na qual obtiveram seu diploma. Isto é, o candidato não precisa ser formado em 

Linguística ou Letras. O Mestrado, embora desejável, não é pré-requisito para o Doutorado. 


