
Linguística Aplicada - Processo Seletivo - Aluno Estrangeiro 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA APLICADA 
Inscrição e seleção de alunos estrangeiros residentes fora do Brasil.  

 
 

Os candidatos estrangeiros poderão inscrever-se em qualquer uma das áreas 
de concentração do Programa:  

 

Linguagem e Educação  
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. 
 
 

1) Período de Inscrição para ingresso no 1º. Semestre de 2018: 

01/08/2017 a 31/08/2017 

A inscrição no processo seletivo será feita exclusivamente de maneira online 
no site:  
http://www.iel.unicamp.br/br/node/286 

 
2) Documentação exigida:  
 
- projeto de pesquisa, redigido em português (no máximo 15 páginas, espaço 2, 
letra 12), na área de concentração escolhida pelo candidato; 
- curriculum vitae atualizado com informações dos dados pessoais, endereço e 
formação acadêmica, assinado e datado; 
- cópia de trabalhos publicados ou não, considerados relevantes para a 



avaliação do candidato (item não obrigatório); 
- duas cartas de recomendação contendo as seguintes informações: há quanto 
tempo o redator da carta conhece o candidato; em que condições o conheceu; 
qual a capacidade intelectual do candidato; como classificaria o candidato em 
relação a outros alunos. 
- Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-
BRAS), nível intermediário superior.  
 
 

3) Envio dos Documentos: 

Os documentos listados no item 2 deste edital devem ser gravados em formato 
PDF e enviados pelo site da Pós-Graduação do IEL, no link abaixo:  

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

 

ATENÇÃO: 

Somente será considerado regularmente inscrito o candidato que tiver 
realizado sua inscrição eletrônica até 23h59, no horário de Brasília, do dia 31 
de Agosto de 2017 
 
 
4)Observações:  
 
- Os projetos de pesquisa (mestrado e doutorado) serão avaliados em função 
da capacidade demonstrada pelo candidato de 1) desenvolver a justificativa do 
estudo proposto, mostrando a relevância do tema; 2) definir claramente os 
objetivos; 3) formular perguntas de pesquisa ou hipótese; 4) apresentar 
metodologia e pressupostos teóricos coerentes com o restante da proposta; 5) 
propor cronograma para consecução do projeto.  
 
- A aceitação do projeto está também condicionada à disponibilidade de 
orientação por parte do corpo docente do Programa;  
 
- A aprovação do candidato não implicará a obtenção de bolsa de estudos. 
Informações sobre bolsas do governo brasileiro podem ser obtidas na 
embaixada brasileira do país de origem do candidato, ou no site 
www.capes.gov.br;  
 
- Informações sobre as datas do exame de proficiência CELPE-BRAS poderão 
ser obtidas junto às embaixadas brasileiras do país de origem do candidato;  
 
- Além dos créditos necessários para a obtenção do título, os aprovados no 
processo seletivo deverão, durante o curso, demonstrar proficiência de leitura 



em inglês (para mestrado e doutorado) e em francês (somente para o 
doutorado).  
 
 
6) Calendário 

Inscrição: 01 de Agosto a 31 de Agosto de 2017 

Divulgação da lista de inscrições homologadas: 11 de Setembro de 2017 

Divulgação da lista de candidatos aprovados no processo seletivo: a partir de 
01 de Novembro de 2017  

Obs.: eventuais alterações no calendário serão informadas na página 
eletrônica da Pós-Graduação. 

 
 
7) Resultados:  

O resultado do Concurso de Seleção para Mestrado e Doutorado será 
divulgado no site da Pós-Graduação do IEL, no link abaixo:  

http://www.iel.unicamp.br/br/node/286 
 
O candidato aprovado receberá, pelo correio, uma carta de aceite da Unicamp 
para obtenção de visto de estudante, além de instruções sobre os documentos 
necessários para a sua matrícula na UNICAMP.  
 
 
 
8) Contato: 
 
Secretaria de Pós-Graduação  
Instituto de Estudos da Linguagem/UNICAMP  
 
Telefones: +55 (19) 3521-1506  
Fax: +55 (19) 3521-1968  
 
E-mail: cpgiel@iel.unicamp.br 


