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EDITAL  

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO CURSO DE 
DOUTORADO DO PROGRAMA DE  

PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA APLICADA  
PERÍODO LETIVO DE 2016/1 

Turma Especial – Convênio com Universidade Estadual do Maranhão/UEMA 
Doutorado homologado pelo CNE (Portaria MEC 458, DOU 11/04/2008 - Parecer CES/CNE 28/2008) 

 

O Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada estrito senso comunica a abertura de 
inscrições para a seleção de candidatos ao Curso de DOUTORADO, no período de: 30 de novembro a 
23 de dezembro de 2015. 
 
REQUISITOS PARA INSCRIÇÕES 
 
- Ser servidor do quadro efetivo da UEMA, com carga horária de 40 horas. 
- Disponibilidade de tempo para acompanhar o regime didático estabelecido no convênio entre a 
UNISINOS e a UEMA e para o cumprimento de todos os compromissos acadêmicos decorrentes, 
inclusive com período de permanência de 01 (um) semestre letivo ininterrupto na UNISINOS, que não 
seja para cursar disciplinas. 
- Ter experiência de orientação (monografia de graduação, especialização, iniciação científica ou 
extensão). 
- Ter publicações na forma de artigo em periódicos, livro, capítulo de livro ou texto completo em anais 
de eventos. 
- Ter titulação de mestre na área ou em áreas afins do doutorado em Linguística Aplicada. 
 
 
I - VAGAS 
Doutorado: 12(doze) vagas 
 
II - INSCRIÇÕES 
 
VIA INTERNET - Período de 30/11/2015 a 23/12/2015  
Acesse o site www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/linguistica-aplicada e selecione o menu Processo 
Seletivo. Clique no botão "Inscreva-se" para acessar o portal de inscrições, onde estarão disponíveis as 
orientações. Remeta via Sedex até 23/12/2015 (data de postagem), a documentação completa, para o 
seguinte endereço: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMA DE INSCRIÇÃO OPCIONAL 
POR CORRESPONDÊNCIA – Período de 30/11/2015 a 23/12/2015 
Remeter pelo correio a documentação completa e a ficha de inscrição devidamente preenchida via 
Sedex, até 23/12/2015 (data de postagem), para o endereço indicado acima. Você receberá por e-mail, 
o boleto referente à taxa de inscrição. Aguarde o recebimento para realizar o pagamento. 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS 
Atendimento Unisinos 
PPG em Linguística Aplicada - Processo Seletivo 2016/1 - Turma 
Especial UEMA 
Av. UNISINOS, 950, Caixa Postal 275 
93022-000 - São Leopoldo/RS 
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TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 70,00 
Observação: para os egressos da Unisinos é concedido um desconto de 50% na taxa de inscrição. 
 

Documentação necessária para a inscrição no Doutorado 
Todos os documentos devem ser entregues em formato físico e formato digital salvo em CD (PDF, 
colorido e com resolução de 300 DPI). 
 
Documentos administrativos acadêmicos (NÃO ENCADERNAR) 

 Ficha de inscrição preenchida (Anexo I deste documento e/ou disponível em: 

www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/linguistica-aplicada); 

 Diploma do curso de graduação registrado (apresentação do original ou cópia frente e verso)*;  

 Histórico escolar do curso de graduação (apresentação do original ou cópia frente e verso)*; 

 Diploma do curso de mestrado registrado (apresentação do original ou cópia frente e verso)*;  

 Histórico escolar do curso de mestrado (apresentação do original ou cópia frente e verso)*; 

 Cópia da Carteira de Identidade, CPF e Registro Civil (certidão de nascimento ou casamento); 

 Cópia do passaporte (em caso de candidato estrangeiro); 

 Visto de regularidade no País, fornecido pela Polícia Federal (em caso de candidato estrangeiro); 

 1 (uma) foto 3x4 recente;  

Documentos específicos: 

 Currículo documentado, modelo Lattes/CNPq (disponível em: http://lattes.cnpq.br/), com as 

seguintes exigências: orientações concluídas que podem ser de graduação, iniciação científica, 

extensão ou especialização e publicações na forma de artigo em periódicos, livro, capítulo de livro ou 

texto completo em anais de eventos. 

 Carta de intenções, 1 (uma) via impressa com, no máximo, 3 (três) páginas, justificando os motivos 

para fazer doutorado, a escolha do PPG e uma síntese da experiência prévia.  

 Anteprojeto de tese em 3 (três) vias impressas com, no máximo, 15 (quinze) páginas.  

 

OBSERVAÇÕES:  

 A inscrição só será homologada mediante a entrega da documentação exigida até a data limite de 
postagem. Em caso de desistência ou não cumprimento dos requisitos de inscrição, não haverá 
devolução do valor da taxa de inscrição. 
 Candidatos com previsão de conclusão de curso em 2015/2:  

- Para realização da inscrição, os candidatos poderão entregar comprovante de provável conclusão 
de curso contendo a data de Colação de Grau até Dez/2015.  

- Para a matrícula, os candidatos selecionados no processo seletivo deverão apresentar a 
comprovação da obtenção do título de mestre (para o doutorado), conforme documentação exigida 
nesse edital. 
  Em caso de diploma de Instituição estrangeira; 
        - Os documentos devem ser traduzidos por tradutor juramentado (exceto o obtido em países do 
MERCOSUL e os versados em língua espanhola). 
        - Ter o visto do Consulado Brasileiro no país de origem (exceto para a Argentina e França que 
deverão ter o visto do Ministério de Relações Exteriores ou Educação do país).   
 (*) Dispensado para candidatos diplomados pela Unisinos na Graduação ou Mestrado. 
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 A documentação dos candidatos não selecionados ficará à disposição, no Atendimento Unisinos, até 
60 (sessenta) dias após o início do curso. Transcorrido esse prazo, fica autorizado pelo candidato o 
descarte da documentação, bem como a doação das publicações (livros etc.) à Biblioteca da 
universidade. 
 
III - PROCESSO SELETIVO 
SELEÇÃO - Período: de 18 a 22/01/2016 
O processo de seleção ocorrerá em duas etapas independentes, na seguinte ordem:  
 
Etapa I: (Classificatória e eliminatória) 
 

a. Avaliação da documentação apresentada: currículo Lattes e projeto de pesquisa. 
 

b. Prova escrita: com avaliação de desempenho do candidato, que ocorrerá no dia 18/01/2016 às 
9h. Local: UEMA Campus Paulo VI, São Luis/MA. 
 

A prova escrita será dissertativa e avaliará os conhecimentos do candidato e sua capacidade de 
estabelecer relações a partir dos conteúdos das seguintes obras ou capítulos de obras: 
 
CAVALCANTI, M. C. Um olhar metateórico e metametodológico em pesquisa em linguística aplicada: 
implicações éticas e políticas. In: MOITA LOPES, L. P. (org.). Por uma Linguística Indisciplinar. São 
Paulo: Parábola Editorial, p. 233-252, 2006.  
 
CELANI, M. A.. Afinal, o que é Linguística Aplicada. In: PASCOAL, M. S. Z. & CELANI, M. A. (orgs.) 
Linguística Aplicada: da aplicação da linguística à linguística transdisciplinar. São Paulo: EDUC-PUCSP, 
p. 15-23, 1992. 
 
KLEIMAN, A. B. & CAVALCANTI, M. (orgs.). Linguística Aplicada: suas faces e interfaces. Campinas, 
SP: Mercado de Letras, 2007. 
 
MARTELOTTA, M. E.. Manual de linguística (org.). São Paulo: Editora Contexto, 2012. 
 
OLIVEIRA, M. C..Por uma linguística aplicada mais inclusiva. Calidoscópio, São Leopoldo, v. 7, n. 2, p. 
93-96, 2009. 
 
SHUY, R.. Applied Linguistics Past and Future. Applied Linguistics, Oxford, 36/4, p. 434-443, 2015. 

 
c. A lista dos candidatos pré-selecionados nessa etapa estará disponível a partir do dia 20/01/2016, 

no site www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/linguistica-aplicada. 
 
Etapa II: 

a. Entrevista pela Comissão de Seleção, para os candidatos pré-selecionados na etapa I, que 
ocorrerá nos dias 21 e 22/01/2016, em horário a ser comunicado pela secretaria do PPG no dia 
20/01/2016.  

 
 
IV - DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS 
Os candidatos deverão consultar o site www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/linguistica-aplicada a 
partir do dia 25/01/2016. 
 
V - MATRÍCULA 
22/02/2016 
 
VI - INÍCIO DAS AULAS 
07/03/2016  
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VII - HORÁRIO DAS AULAS 
As aulas ocorrem de segunda a sexta, das 9h às 12h. Eventualmente poderão ocorrer seminários no 
período da tarde, das 14h às 17h. 
 
VIII - DURAÇÃO DO CURSO 
Doutorado – 48 meses 
 
IX – INFORMAÇÕES 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada  
Fone: (51)3590 8476 ou (51)3591.1122, ramal 1310  
Fax: (51)3590 8132 
E-mail: ppgla@unisinos.br   
Site: www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/linguistica-aplicada  
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 08h às 22h.  
 
 Campus São Leopoldo 
Av. Unisinos, 950  
Bairro Cristo Rei 
CEP 93022-000 – São Leopoldo/RS 
Fone: (51)3591.1122 
 
Campus Porto Alegre 
Av. Luiz Manoel Gonzaga, 744  
Bairro Três Figueiras  
CEP: 90.470-280 – Porto Alegre 
Fone: (51)3591.1122 
 
 

São Leopoldo, 30 de novembro de 2015. 
Rove Luiza de Oliveira Chishman 

Coordenador do PPG em Linguística Aplicada  
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ANEXO I 

Ficha de Inscrição  

Processo Seletivo 2016/1 
(preencher em letra de forma) 

CURSO 
Nome do curso 

Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada – Turma Especial UEMA 

Nível 

 Doutorado 

Linha de Pesquisa  

(  ) LP1 - Linguagem e Práticas Escolares  

(  ) LP2 - Texto, Léxico e Tecnologia  

(  ) LP3 - Interação e Práticas Discursivas 
 

DADOS PESSOAIS 
Nome do candidato 

      
Sexo 

      

Data de nascimento 

      

Nacionalidade 

      

Naturalidade 

      

RG 

      

CPF 

      

Passaporte (em caso de aluno estrangeiro) 
      

Data de Emissão 
      

Data de Validade 
      

Endereço 

      

Nº 

      

Apto 

      

Bairro 

      

Cidade 

      

CEP 

      

UF 

      

Telefone ( DDD – Número) 

      

Ramal 

      

Celular (DDD + número) 

      

E-mail pessoal 

      

Indique abaixo, caso haja necessidade de alguma adaptação para a realização do processo seletivo: 

 Surdo (usuário de Libras) 

 Deficiência física (Órt/Prót)    

 Deficiência visual (subnormal) 

 Deficiência auditiva (Acen/Sev)                 

 Deficiência física (Cadeirante) 

 Deficiência visual (Total cego) 

 Deficiência física (Dific Loc)                    

 Deficiência múltipla                                   

 Nanismo 
 
DADOS PROFISSIONAIS 
Instituição/Empresa 

      

Endereço 

      

Nº 

      

Bairro 

      

Cidade 

      

CEP 

      

UF 

      

E-mail profissional 

      

Telefone (DDD + número) 

      

Ramal 

      

Função 

      

Área 

      

OBS.: Informamos que caso você já possua cadastro na Universidade, os dados fornecidos a seguir serão atualizados em nosso sistema, 
excluindo os dados fornecidos anteriormente. Todos os contatos necessários por parte da Universidade serão realizados através destes. 
Salientamos que essa atualização é de responsabilidade do próprio aluno/candidato. 
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DOCUMENTOS ANEXOS: 
 
 
DOUTORADO 
 

 Ficha de Inscrição 
 

 CD com toda documentação salva em PDF 
 

  Diploma do curso de graduação registrado (apresentação do original ou cópia frente e verso)*;  
 

  Histórico escolar do curso de graduação (apresentação do original ou cópia frente e verso)*; 
 

  Diploma do curso de mestrado registrado (apresentação do original ou cópia frente e verso)*; 
 

  Histórico escolar do curso de mestrado (apresentação do original ou cópia frente e verso)*; 
 

  Cópia do Registro Civil (Certidão de Nascimento ou de Casamento) 
 

  Cópia da Carteira de Identidade 
 

  Cópia do CPF 
 

 Cópia do passaporte (em caso de candidato estrangeiro) 
 

 Visto de regularidade no País, fornecido pela Polícia Federal (em caso de candidato estrangeiro) 
 

  Uma foto 3x4 
 

 Currículo documentado, modelo Lattes/CNPq (disponível em: http://lattes.cnpq.br/) 
 

 Carta de intenções em 1 (uma) via impressa com, no máximo, de 3 (três) páginas. 
 

         Anteprojeto de tese em 3 (três) vias impressas com, no máximo, 15 (quinze) páginas. 
 
 
Como você soube do curso: 

 Newsletter 

 E-mail 

 Folder na empresa 

 Folder na residência 

 Rádio 

 Site da Unisinos 

 Folder no campus 

 Visita da Unisinos à empresa 

 Murais da Unisinos 

 Jornal 

 Indicação de amigo 

 
 

Solicito inscrição de acordo com o edital de seleção do  Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada. 
 

Data: _____/_____/_____  

 

  ______________________________________ 

                                                                                                Assinatura do candidato 


