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PROGRAMA DE DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL PROMOVIDO PELA 

UNIVERSIDADE DE CAMPINAS (UNICAMP), PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

LINGUÍSTICA APLICADA, E PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO 

SUL (UFMS) - 2019 A 2022 

 

Edital do Processo Seletivo  

 

Este edital regulamenta o processo seletivo 2018 do Programa de Doutorado 

Interinstitucional em Linguística Aplicada promovido pela Universidade Estadual de 

Campinas em conjunto com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul no período 

de março de 2019 a dezembro de 2022.   

 

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS  

1.1. Calendário 

Inscrições: 08 de outubro a 05 de novembro de 2018. 

Divulgação da lista de inscrições homologadas (UFMS e outras IES): 06 de 

novembro de 2018. 

Divulgação da lista de candidatos da UFMS aprovados na 1ª etapa: 14 de novembro 

de 2018. 

Entrevistas dos candidatos da UFMS aprovados na 1ª etapa: 21 a 23 de novembro 

de 2018. 

Divulgação da lista de candidatos de outras IES aprovados na 1ª etapa: 29 de 

novembro de 2018. 

Entrevistas dos candidatos de outras IES aprovados no processo seletivo: 03 e 04 

de dezembro de 2018. 

Divulgação da lista dos candidatos aprovados no processo seletivo: 05 de dezembro 

de 2018. 
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Importante: este calendário poderá ser alterado a qualquer tempo em função de 

intercorrências logísticas e administrativas. Eventuais alterações do calendário serão 

comunicadas através do site do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da 

Unicamp 

1.2. Requisitos dos candidatos 

Poderão concorrer às vagas anunciadas neste edital docentes efetivos de qualquer curso 

da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), respeitadas as condições 

vigentes naquela instituição para a participação de seus docentes neste tipo de atividade 

acadêmica. 

Para as vagas que não forem preenchidas pelos docentes da UFMS, poderão concorrer 

docentes efetivos das instituições abaixo, desde que possuam graduação ou mestrado 

em Letras, Linguística ou áreas afins, ou, ainda, que participem, nas referidas 

instituições, do corpo docente efetivo de curso superior em Letras, Linguística ou áreas 

afins: 

- Instituto Federal de Mato Grosso do Sul; 

- Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. 

- Universidade Federal da Grande Dourados. 

Ter Mestrado, embora desejável, não é pré-requisito para ingresso no curso de 

Doutorado.  

Todos os candidatos, inclusive aqueles que pretendem pleitear uma vaga remanescente, 

devem seguir o calendário indicado no item 1.1. 

1.3. Documentos necessários 

Lista dos documentos necessários para a inscrição: 

 Ficha de Inscrição gerada pelo SIGA (ver item 1.4.1); 

 Histórico escolar do curso de graduação; 

 Histórico escolar do curso de pós-graduação;  

 Currículo LATTES-CNPq atualizado em formato PDF; 

 Projeto de pesquisa, a ser redigido segundo as orientações abaixo especificadas;  

 Cópias em PDF de até dois trabalhos acadêmicos/científicos publicados 

(Opcional, a critério do candidato); 

 Comprovante de vínculo com a instituição de ensino superior (IES) onde 

trabalha (contracheque ou declaração oficial) e, caso se aplique, declaração de 
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participação no corpo docente efetivo de curso superior em Letras, Linguística 

ou afins 

 

Instruções: 

1.3.1. Ficha de Inscrição gerada pelo SIGA 

Ver o procedimento para preenchimento e envio no item 1.4.1 abaixo. 

1.3.2. Histórico escolar do curso de graduação 

Enviar em formato PDF. 

1.3.3. Histórico escolar do curso de pós-graduação, se disponível 

Será posto à disposição da banca de entrevista para uso a critério da mesma. O não 

envio desse documento não implica impedimento para a homologação da inscrição; 

1.3.4. Currículo LATTES-CNPq atualizado em formato PDF 

Caso não possua Currículo LATTES-CNPQ, o candidato deverá efetuar seu 

cadastramento em https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio. Não será 

aceito o link de acesso para o Currículo LATTES-CNPq.  

1.3.5. Projeto de pesquisa, a ser redigido segundo as orientações abaixo 

especificadas 

O projeto deverá ser anônimo (inclusive no que tange a autocitações, se for o caso, e 

aos metadados/propriedades do arquivo PDF) e conter as seguintes seções, 

obrigatoriamente na ordem abaixo: 

 Título; 

 Linha de pesquisa a que o projeto está vinculado (ver item 2.1); 

 Resumo (máximo de 20 linhas); 

 Introdução e justificativa; 

 Objetivo(s) e pergunta(s) de pesquisa; 

 Fundamentação teórica; 

 Metodologias de coleta e de análise de dados; 

 Plano de trabalho/cronograma de execução, incluindo o cumprimento das 

exigências do programa como um todo; 
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 Referências.  

 

O projeto deverá apresentar, no máximo, 20 páginas de texto, incluindo-se a 

bibliografia, excluindo-se capa e anexos. O corpo principal do projeto deve seguir a 

seguinte formatação: 

 Papel: A4, formato retrato; 

 Margens:  superior e inferior: 2,5 cm; direita esquerda: 3,0 cm; 

 Parágrafos: 1,5 linhas entre parágrafos; Recuo de 1,25 cm na primeira linha; 

 Espaçamento entre linhas: 1,5; 

 Fonte: Times New Roman, preta; usar tamanho 12 para texto principal, tamanho 

10 para citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, legendas e tabelas e 

itálico nas palavras em idioma estrangeiro, exceto “apud” e “et al”; 

 As citações e referências bibliográficas devem obedecer ao padrão ABNT. 

Não serão aceitos à guisa de projeto de pesquisa para o processo seletivo: 

 trabalhos finais de curso de especialização, monografias, trabalhos resultantes de 

supervisão ou orientação ou ainda textos já publicados;  

 resenha da dissertação de Mestrado como projeto para o Doutorado; 

 projetos que excedam o limite estabelecido de 20 páginas.  

 

1.3.6. Opcional: trabalhos publicados 

A critério do candidato, podem ser enviados até dois trabalhos publicados que julgue 

relevantes para a sua avaliação.  

1.3.7. Comprovante de vínculo empregatício e declaração de participação no 

corpo docente de curso superior em Letras, Linguística e afins 

O candidato deverá comprovar vínculo docente com uma das instituições de ensino 

superior (IES) pertinentes ao edital. Pode ser apresentada cópia digitalizada do 

contracheque ou declaração oficial da IES.  

Caso não possua graduação ou mestrado em Letras, Linguística ou áreas afins, 

apresentar cópia digitalizada de declaração da IES que comprove a participação do 

candidato no corpo docente do curso superior em Letras, Linguística ou afins. 
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1.4. Procedimentos para a efetivação da inscrição 

Para proceder à inscrição são necessários dois passos, explicados abaixo. 

1.4.1. Primeiro Passo: 

Preencher a ficha de inscrição eletrônica no Sistema de Gerenciamento Acadêmico 

(SIGA) da Diretoria Acadêmica (DAC) da UNICAMP acessando o link 

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

ml?nocache=1277218470902. Recomenda-se utilizar o navegador MOZILLA 

FIREFOX. A ficha também pode ser acessada através do portal da Diretoria 

Acadêmica da Unicamp (DAC): http://www.dac.unicamp.br/portal/ 

Em seguida, navegar conforme abaixo: 

www.dac.unicamp.br → Estude na Unicamp  

 

 

http://www.dac.unicamp.br/portal/
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Estude na Unicamp → Pós-graduação 

 

 

 

Pós-graduação → SIGA – Sistema de inscrição ou Inscreva-se aqui 

 

 

 

Sistema de gestão acadêmica → Identificação do candidato 
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1.4.2. Segundo Passo: 

Depois de efetivada a inscrição eletrônica no SIGA, a ficha de inscrição gerada deve ser 

gravada em formato PDF e enviada pelo site da Pós-Graduação do IEL, juntamente com 

o material exigido para o processo seletivo (ver item 1.3), pelo link 

http://www.iel.unicamp.br/br/node/286.  

Todos os documentos para inscrição devem ser enviados em formato PDF. É de total 

responsabilidade do candidato assegurar a legibilidade dos documentos enviados. 

Documentos ilegíveis implicarão a não homologação da inscrição.  

Inscrições incompletas ou que não atenderem às especificações do edital não serão 

homologadas, não cabendo recurso. 

 

2. VAGAS DE ORIENTAÇÃO 

2.1. Áreas de concentração e linhas de pesquisa 

Os docentes e discentes do Programa atuam em 2 (duas) áreas de concentração e 4 

(quatro) linhas de pesquisa. Os projetos de pesquisa de uma mesma linha podem estar 

alocados em cada uma dessas duas áreas, a depender do seu enfoque 

predominantemente educacional ou social no sentido mais amplo.  

Os projetos de pesquisa submetidos a este processo seletivo deverão aderir 

obrigatoriamente a uma das linhas de pesquisa. É recomendável que os candidatos 

consultem os currículos Lattes dos docentes do Programa para saber em que linha(s) e 
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área(s) estão alocados seus projetos de pesquisa já concluídos e em andamento 

(consultar a aba "docentes" da página eletrônica do Programa de Pós-graduação em 

Linguística Aplicada da Unicamp ou 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar). 

A definição da oferta de orientação será feita após o término das entrevistas, cabendo à 

Coordenadoria do Programa realizar a atribuição. Serão critérios para a atribuição o 

número de vagas disponíveis e a especialidade e interesses de pesquisa dos docentes 

participantes do Programa. 

ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO 

I. Linguagem e Educação 

II. Linguagem e Sociedade 

 

LINHAS DE PESQUISA 

1. Linguagens e Tecnologias 

Estudos da linguagem com ênfase na sua relação com as diferentes mediações 

tecnológicas. 

2. Linguagens e Educação Linguística 

Estudos da linguagem com ênfase em questões ligadas ao ensino-aprendizagem de 

línguas. 

3. Linguagens, Culturas e Identidades 

Estudos da linguagem com ênfase em questões culturais e identitárias. 

4. Linguagem e Tradução 

Estudos da linguagem com ênfase em teorias de tradução e análises de práticas 

tradutórias. 

 

2.2. INDICAÇÃO DE SUGESTÃO DE ORIENTAÇÃO 

No momento de fazer upload dos documentos (ver item 1.4.2), o candidato deverá 

indicar três docentes, dentre os listados no item 2.3, em ordem alfabética, como 

indicação de possíveis orientadores para sua pesquisa. Essas indicações não 

deverão, em hipótese alguma, ser mencionadas no projeto de pesquisa ou em 

quaisquer outros documentos enviados pelo candidato. 
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A inserção dos referidos nomes não garante que o orientador atribuído ao candidato, 

caso aprovado, será um dos indicados (ver item 2.1, parágrafo final). 

 

2.3. INFORMAÇÕES SOBRE O CORPO DOCENTE E NÚMERO DE VAGAS 

Estão listados abaixo todos os docentes participantes do Programa de Doutorado 

Interinstitucional em Linguística Aplicada Unicamp/UFMS. Adicionalmente às 

informações abaixo, é recomendável que o candidato consulte o Currículo Lattes dos 

docentes da linha a que irão vincular seus projetos de pesquisa. Os endereços dos 

currículos estão disponíveis na aba "Docentes" do sitio eletrônico do Programa de Pós-

Graduação em Linguística Aplicada da Unicamp 

(http://www.iel.unicamp.br/br/node/300). 

 

ANA CECÍLIA COSSI BIZON 

 

Área de concentração: Linguagem e educação 

Linha(s) de pesquisa: Linguagens e Educação Linguística / Linguagens, culturas e 

identidades 

 

Tem interesse em orientar pesquisas sobre: 

 Português como Língua Adicional (PLA); 

 Políticas linguísticas e demandas do PLA no contexto de internacionalização de 

instituições de ensino; 

 Ensino-aprendizagem de PLA em diferentes contextos, para diferentes públicos 

e com diferentes propósitos; 

 Avaliação e produção de materiais didáticos de PLA (impressos e digitais); 

 Relações entre políticas de mobilidade, língua adicional, construções 

identitárias, territorializações, inclusão, pertencimento e democracia. 

 

Vagas: 01 (uma)   

 

 

CLÁUDIA HILSDORF ROCHA  

 

Área de concentração: Linguagem e educação 

Linha(s) de pesquisa:  Linguagens e Educação Linguística 

 

Tem interesse em orientar pesquisas sobre: 

 Tecnologias educacionais; 

 Letramentos; 

 Formação docente. 
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Temas/problemas que fazem parte das pesquisas dos seus atuais orientandos:  

Pesquisas que envolvam educação linguística e/ou formação docente em sua 

interface com letramentos e tecnologias.  

 

Mais informações disponíveis em: www4.iel.unicamp.br/elang 

 

Vagas:  02 (duas) 

 

 

CYNTHIA AGRA DE BRITO NEVES 

  

Área de concentração: Linguagem e educação 

Linha(s) de pesquisa: Linguagens e Educação Linguística 

 

Tem interesse em orientar pesquisas sobre: 

 Letramentos literários; 

 Slams; 

 Currículos e avaliações nacionais (ENEM). 

 

Temas/problemas que fazem parte das pesquisas atuais em seu grupo:  

Ensino de literatura no Ensino Médio: a persistência do viés nacionalista; a 

Educação literária na BNCC; The Bible Project: a leitura da Bíblia como 

literatura; Leitura literária subjetiva: Guimarães Rosa no Ensino Médio; Leitura 

literária no currículo das escolas de Moçambique; Formação do professor de 

literatura francesa nas universidades do norte do país.   

 

Vagas: 01 (uma) 

 

 

DANIELA PALMA  

 

Área de concentração: Linguagem e sociedade 

Linha(s) de pesquisa:  Linguagens, Culturas e Identidades 

 

Tem interesse em orientar pesquisas sobre: 

 Linguagem e direitos humanos; 

 Intermidialidades; 

 Estudos culturais; 

 Narrativa e memória. 

 

Temas/problemas que fazem parte das pesquisas atuais em seu grupo:  

Estudos sobre memória individual e de grupos estigmatizados (trabalhos com 

arquivos, relatos, textos literários, imagens etc.). Estudos sobre itens de cultura 

contemporânea pela análise de relações intertextuais, intermidiáticas e 

intersemióticas por expedientes de transposição, adaptação, tradução, 

composição, referências etc. Estudos sobre materialidades midiáticas. Estudos 

de linguagem sobre políticas de memória, reparação e reinscrição.  

 

Vagas: 01 (uma) 
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DAYANE CELESTINO DE ALMEIDA 

  

Área de concentração: Linguagem e sociedade 

Linha(s) de pesquisa:  Linguagens, Culturas e Identidades 

 

Tem interesse em orientar pesquisas sobre: 

 Libras; 

 Linguística forense; 

 Sociolinguística; 

 Português de surdos. 

 

Vagas: 02 (duas)  

 

 

ÉRICA LUCIENE ALVES DE LIMA 

 

Área de concentração: Linguagem e sociedade 

Linha(s) de pesquisa:  Linguagem e tradução 

 

Tem interesse em orientar pesquisas sobre: 

 Teorias e práticas de tradução na contemporaneidade;  

 Tradução e ensino de línguas e literaturas;  

 Formação de tradutores e de professores de tradução. 

 

Temas/problemas que fazem parte das pesquisas atuais em seu grupo: 

Tradução e acessibilidade (audiodescrição, legendagem e tradução coletiva em redes 

sociais), tradução literária (estudo comparativo de traduções de literatura infanto-

juvenil, poesia e romance), memórias de tradução e cursos de graduação em tradução. 

 

Mais informações disponíveis em:  

 https://unicamp.academia.edu/EricaLima 

 http://formacaodetradutores.blogspot.com/ 

 

Vagas: 01 (uma) 

 

 

 

INÊS SIGNORINI  

 

Áreas de concentração: Linguagem e educação  

Linha(s) de pesquisa:  Linguagens e Tecnologias / Linguagens e Educação Linguística. 

 

Tem interesse em orientar pesquisas sobre: 

 Letramentos acadêmicos e internacionalização da universidade; 

 Tecnologias digitais no ensino e na comunicação social. 

 

Temas/problemas que fazem parte das pesquisas atuais em seu grupo: 

http://www.iel.unicamp.br/institucional/Docente51.php
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Padrões de escrita de resumos em publicações brasileiras na área de Ciências Humanas; 

Apropriação da escrita acadêmica por alunos do ProFIS; Uso da internet para produção 

escrita em inglês por pós-graduandos do IEL e do IG; Modos de composição e 

circulação de textos no Instagram Stories; Produção audiovisual em sala de aula; 

Realidade aumentada e leitura de alunos do fundamental 1. 

 

Mais informações disponíveis em:  

 Publicações disponíveis em https://unicamp.academia.edu/ISignorini 

 

Vagas:  01 (uma)  

 

 

JACQUELINE PEIXOTO BARBOSA 

 

Área de concentração: Linguagem e Educação  

Linha(s) de pesquisa:  Linguagem e educação linguística  

 

Tem interesse em orientar pesquisas sobre: 

 Ensino-aprendizagem de português (língua materna) - leitura, produção 

de textos e análise linguística; 

 Gêneros do discurso e ensino de língua materna; 

 Novos e multiletramentos e ensino de língua materna; 

 Análise de materiais didáticos impressos e digitais e de documentos 

curriculares de Língua Portuguesa; 

  Culturas juvenis, novos e multiletramentos . 

 

Temas/problemas que fazem parte das pesquisas atuais em seu grupo: 
Análise de repositórios e de objetos digitais de língua portuguesa; análise de 

sistemas de ensino; análise da produção de booktubers/uso de vlogs literários 

no ensino de literatura; gamificação e narrativa transmídia em material 

didático; análise de projetos de multiletramentos 

 

Vagas:  01 (uma) 

 

 

MARCELO BUZATO  

 

Área de concentração: Linguagem e sociedade 

Linha(s) de pesquisa:  Linguagem e tecnologias 

 

Tem interesse em orientar pesquisas sobre: 

 Apropriação tecnológica e inovações sociais e educacionais baseadas em mídias 

digitais; 

 Letramentos de dados críticos: dadificação, visualizações de dados e "Big Data"; 

 Pós-humanismo e linguagem/letramentos: ética, epistemologia, cidadania. 

 

Temas/problemas que fazem parte das pesquisas atuais em seu grupo: 

Práticas subjetivas-objetivas em coletivos de biohackers, usos do celular em uma sala de 

aula de comunidade a partir da Teoria Ator-Rede, remidiação digital de uma prática 
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secular de exercícios espirituais e seus efeitos na experiência dos participantes; a 

violência linguística/semiótica contra a mulher na Internet e os problemas do relato 

dessa violência nas tecnologias discursivas usadas pela polícia.  

 

Mais informações disponíveis em:  

 Artigos para download: http://unicamp.academia.edu/MarceloBuzato  

 Palestra no Seminário Nacional Escrevendo o Futuro: 

https://youtu.be/uqnMq-uYfdU  

 Entrevista sobre apropriação tecnológica e educação: 

https://www.revistas.usp.br/caracol/article/view/123437 [entrevista] 

 

Vagas:  01 (uma) 

 

 

MÁRCIA RODRIGUES DE SOUZA MENDONÇA  

 

Área de concentração: Linguagem e Educação  

Linha(s) de pesquisa:  Linguagem e educação linguística  

 

Tem interesse em orientar pesquisas sobre: 

Ensino-aprendizagem de língua materna, com foco em: 

 Aspectos do ensino de língua materna (gêneros do discurso; análise 

linguística, materiais didáticos, impressos e digitais; práticas 

pedagógicas, escrita em contexto de vestibular); 

 (Multi)letramentos em contextos de ensino;  

 Propostas curriculares de língua materna;  

 Formação de professores de língua materna;  

 Letramentos em contexto de trabalho e educação profissional . 

 

Vagas:  01 (uma) 

 

 

MARIA JOSÉ RODRIGUES FARIA CORACINI  

 

Área de concentração:  Linguagem e sociedade 

Linha(s) de pesquisa:  Linguagens e tecnologias 

 

Tem interesse em orientar pesquisas sobre: 

 Análise discursiva; 

 Tradução; 

 Exclusão. 

 

Vagas:  01 (uma) 

 

 

MARIA VIVIANE DO AMARAL VERAS  

 

Área de concentração: Linguagem e sociedade 

Linha(s) de pesquisa:  Linguagem e tradução 

http://www.iel.unicamp.br/institucional/Docente49.php
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Tem interesse em orientar pesquisas sobre: 

 Tradução literária; 

 Tradução e direitos humanos. 

 

Temas/problemas que fazem parte das pesquisas atuais em seu grupo: 

Tradução de textos literários (francês/inglês) - tradução comentada ou 

recriações/retraduções. Tradução e direitos humanos com foco nos processos de 

colonização atuais, em especial explorando o inglês como língua "universal" e como 

língua da ciência/cultura/filosofia em textos de divulgação acadêmica. 

 

Vagas:  01 (uma) 

 

 

PETRILSON ALAN PINHEIRO 

 

Área de concentração: Linguagem e Educação / Linguagem e Sociedade 

Linha(s) de pesquisa:  Linguagem e educação linguística 

 

Tem interesse em orientar pesquisas sobre: 

 Ensino/aprendizagem de língua materna e uso de tecnologias digitais da 

informação e da comunicação; 

 Interface entre Letramentos escolares e não-escolares em ambientes 

hipermidiáticos; 

 Novos/multiletramentos e formação de professores; 

 Produção textual e ética no mundo digital. 

 

Vagas:  01 (uma) 

 

 

RAQUEL SALEK FIAD  

 

Área de concentração: Linguagem e Educação  

Linha(s) de pesquisa:  Linguagem e educação linguística  

 

Tem interesse em orientar pesquisas sobre: 

 Letramento acadêmico; 

 Letramentos; 

 Aquisição da escrita; 

 Ensino de escrita. 

 

Temas/problemas que fazem parte das pesquisas atuais em seu grupo: 
Práticas de letramentos na escola e na universidade, ensino da escrita em diferentes 

contextos. 

 

Vagas:  01 (uma) 

 

 

RODRIGO ESTEVES DE LIMA-LOPES 

http://www.iel.unicamp.br/institucional/Docente56.php
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Área de concentração: Linguagem e Educação / Linguagem e Sociedade 

Linha(s) de pesquisa:  Linguagem e educação linguística / Linguagem e tecnologias 

 

Tem interesse em orientar pesquisas sobre: 

 Humanidades Digitais; 

 Linguagem e Tecnologia; 

 Linguagem, Mídias e Ensino; 

 Ensino de Línguas Mediado por Computador; 

 Linguística Sistêmico-Funcional; 

 Linguística do Corpus; 

 Ciência das Redes. 

 

Temas/problemas que fazem parte das pesquisas atuais em seu grupo: 
Transliteracias (transletramentos), análise e compilação de Corpora, linguagem de 

minorias e movimentos sociais, descrição e sistemas de linguagem, educação para os 

meios de comunicação, educomunicação, mídia e ensino de línguas, recursos 

tecnológicos para o ensino de língua (estrangeira ou materna), linguagem do ódio e 

Mídias Sociais, comunidades em rede, Sociosemiótica 

 

Mais informações disponíveis em:  

 Página pessoal: http://www.iel.unicamp.br/rll307/ 

 Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Rodrigo_De_Lima-Lopes 

 Academia.org: https://unicamp.academia.edu/RodrigodeLimaLopes 

 Orcid: http://orcid.org/0000-0003-3681-1553  

 

Vagas:  01 (uma) 

 

3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Seletivo será constituído de duas etapas eliminatórias, a saber: 

 1ª Etapa:  Projeto de Pesquisa (avaliação cega); 

 2ª Etapa:  Entrevista (aceite de orientação pelo docente indicado pela 

Coordenadoria); 

Na primeira etapa, a aprovação ou eliminação do candidato será definida pela avaliação 

individual de seu projeto de pesquisa, feita pelos três docentes indicados pelo candidato 

como possíveis orientadores no momento da inscrição. Na segunda etapa, a aprovação 

ou eliminação será definida pela obtenção ou não, por parte do candidato, do aceite de 

orientação de um docente do programa, indicado pela Coordenadoria do Programa.  
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3.1. 1ª Etapa: Projeto de Pesquisa   

Os projetos de pesquisa serão avaliados individualmente por cada um dos docentes 

indicados pelo candidato como possíveis orientadores quando da inscrição, com base 

nos critérios descritos abaixo. Cada avaliador se manifestará individualmente quanto ao 

mérito do projeto, indicando a progressão ou não do candidato para a segunda etapa. 

Serão considerados aprovados na primeira fase os candidatos que tiverem recebido pelo 

menos uma indicação de prosseguimento por parte dos avaliadores de seu projeto, ou 

ainda por parte de um avaliador adicional, indicado pela Coordenadoria, caso 

necessário. 

Ao avaliar os projetos, as bancas deverão aferir a capacidade do candidato de: 

 desenvolver uma justificativa para sua pesquisa, mostrando sua relevância e 

possíveis contribuições;  

 delimitar o problema da pesquisa, explicitando com clareza seus objetivos;  

 inserir seu projeto em um quadro teórico relevante e coerente;  

 estabelecer com coerência a relação entre sua(s) perguntas(s) de pesquisa, a 

natureza dos dados utilizados e o alcance da metodologia de investigação 

adotada.  

Pesarão na avaliação feita pela banca, ainda: 

 a pertinência do projeto ao campo de estudos da Linguística Aplicada; 

 a adequação do trabalho proposto ao estado da arte da linha de pesquisa na qual 

ele se insere; 

 a adequação do formato e estrutura textuais às diretrizes fornecidas no item 1.3.5 

deste edital. 

Atenção: os projetos não deverão conter metadados (propriedades) que permitam a sua 

identificação, mesmo que involuntária, pelo avaliador. Projetos que exibam 

propriedades do documento com o nome do autor não serão homologados. 

 

3.2. 2ª Etapa: Entrevista 

A segunda etapa do processo será constituída por uma entrevista realizada por uma 

banca composta por de 01 a 03 dos docentes participantes, indicados pela 

Coordenadoria do Programa, tendo em vista os resultados da 1ª etapa. 

Os objetivos da entrevista são: 
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 referendar ou não a pertinência e a qualidade do projeto apresentado por escrito 

na primeira etapa em relação aos interesses de pesquisa dos orientadores da 

linha que disponham de vagas; 

 avaliar a capacidade do candidato de retomar, defender sua proposta/projeto e 

sintetizá-lo, respondendo a perguntas específicas sobre o mesmo;  

 posicionar-se sobre mudanças no projeto que possam vir a ser propostas pelos 

membros da banca como condição para aceite de orientação. 

A entrevista será realizada por videoconferência na Web, mediante agendamento prévio 

realizado pela subcomissão. Os candidatos deverão providenciar uma conexão estável e 

um computador ou celular compatível com o programa Skype. Caso haja interrupção da 

entrevista por motivos técnicos do lado do entrevistado, aguardar-se-á 10 (dez) minutos 

para a retomada da entrevista. Passado esse prazo, a entrevista será considerada 

concluída. 

Encerrada a etapa de entrevistas, o candidato que tiver recebido pelo menos uma oferta 

de orientação por membros da banca entrevistadora, ou ainda de qualquer outro docente 

participante do processo seletivo, por indicação da coordenadoria, será considerado 

aprovado no processo seletivo. Caso não tenha recebido qualquer oferta de orientação, o 

candidato estará eliminado do processo. 

As candidaturas provenientes de outras IES só serão avaliadas após estar concluída a 

avaliação de todos os candidatos da UFMS. 

 

4. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Em todas as fases do processo, a divulgação dos resultados será feita pela página 

eletrônica do Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada da Unicamp 

(www.iel.unicamp.br/br/node/286). 

Não haverá classificação comparativa entre os candidatos, sendo adotada como ordem 

de apresentação dos candidatos a ordem alfabética e os mesmos divididos apenas em 

admitidos e não admitidos.  

Os resultados pertinentes aos candidatos oriundos da UFMS e das demais IES, se 

houver, serão divulgados conjuntamente, na mesma data. 
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5. ADVERTÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES 

 

5.1. Autoria dos projetos e sua pertinência à Linguística Aplicada  

Na eventualidade da detecção de plágio total ou parcial do projeto de pesquisa 

apresentado, o candidato será excluído do processo seletivo. 

Projetos considerados claramente incompatíveis com o universo temático e teórico-

metodológico da Linguística Aplicada, pela banca examinadora, serão desclassificados, 

independentemente de sua qualidade. 

5.2. Entrevista por videoconferência na Web 

As normas específicas que regem essa modalidade de entrevista por videoconferência, 

com as quais o candidato declara estar de acordo ao fazer a inscrição no presente 

processo seletivo, são as que seguem: 

 a entrevista ocorrerá em dia e horário agendados pela Coordenadoria do Programa e 

não poderá ser remarcada exceto em caso de impedimento grave ao comparecimento 

do candidato, comprovado documentalmente;  

 a entrevista será realizada por videoconferência na web utilizando um programa 

gratuito e de fácil acesso via internet (por exemplo, Skype, Hangouts ou similar). O 

programa a ser utilizado será informado quando da convocação dos candidatos para 

as entrevistas; 

 havendo descontinuidade de conexão que dure mais do que 10 (dez) minutos, em 

virtude de problemas técnicos do lado do entrevistado, a entrevista será considerada 

encerrada; 

 ficando evidenciado que a falha foi oriunda dos sistemas de internet ou 

equipamentos da Unicamp, a entrevista será reagendada em prazo oportuno.  

 

5.3. Comprovação da súmula curricular 

A qualquer momento, ao longo do Processo Seletivo ou entre o processo seletivo e a 

matrícula, poderá ser solicitado ao candidato que apresente documentos comprobatórios 

de sua súmula curricular. A incapacidade de apresentação dos documentos solicitados 

resultará na desclassificação do candidato e/ou sua exclusão da lista final de aprovados 

no processo.  
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6. REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE DOUTOR EM 

LINGUÍSTICA APLICADA 

Para obter o grau de Doutor em Linguística Aplicada, o aluno deverá realizar as 

seguintes atividades: 

I - Cursar e ser aprovado em pelo menos 04 (quatro) disciplinas, de acordo com o 

currículo especificado no Catálogo de Pós-Graduação 

em Linguística Aplicada da Unicamp, e com a oferta de disciplinas programada pela 

Coordenadoria deste Doutorado Interinstitucional; 

II - Ser aprovado em 3 (três) Exames de Qualificação: 

a) o primeiro Exame de Qualificação será sobre o Projeto de Pesquisa e deverá ocorrer 

no prazo máximo de três semestres a partir da matrícula inicial. Para a efetivação desse 

exame, será composta uma comissão de três membros, sendo um deles o orientador do 

aluno; 

b) o segundo Exame de Qualificação será sobre a versão preliminar da tese e deverá 

ocorrer até seis meses antes da defesa da tese. Para a efetivação desse exame, será 

composta uma comissão de três membros, sendo um deles o orientador do aluno; 

c) o terceiro Exame de Qualificação será a publicação de um artigo científico de autoria 

individual em periódico especializado, com indexador A ou B. Também será aceito um 

artigo no prelo, com apresentação de Carta de Aceite. 

III - Demonstrar aptidão de leitura em duas línguas estrangeira (inglês e francês), 

mediante exames oferecidos pelo Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada 

da Unicamp, até final do quarto semestre depois do ingresso no curso; 

IV - Elaborar uma Tese, apresentar e ser aprovado na defesa. Entende-se por Tese de 

Doutorado o trabalho supervisionado que resulte em contribuição original em domínio 

de conhecimento determinado. 

 

7. AUXÍLIO FINANCEIRO 

O ingresso dos candidatos no Programa por meio deste edital não implica direito a 

qualquer tipo de auxílio financeiro para a participação no Programa de Doutorado 

Interinstitucional (Dinter) promovido pela Unicamp junto à UFMS, provido por 

qualquer uma das instituições participantes. 
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8. FONTES DE CONSULTA RELEVANTES PARA OS ITENS DE 

CONTEÚDO DESTE EDITAL 

 Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada: 

http://www4.iel.unicamp.br/pos/arquivos/RegulamentoPPG_LinguisticaAplicad

a.pdf 

 Página dos programas MINTER/DINTER no sítio da Capes:  

http://www.capes.gov.br/avaliacao/projeto-minter-e-ou-dinter 

 

 


