PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC-SP
Programa de Estudos Pós-Graduados em
Literatura e Crítica Literária

EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO 2º/2014
Convênio PUCSP/ UEMA
Coordenadora: Prof.ª Dr.ª Vera Bastazin
Vice-Coordenadora: Prof.ª Dr.ª Maria Rosa Duarte de Oliveira

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo destinado ao Mestrado em Literatura
e Crítica Literária da PUC-SP – convênio PUCSP/ UEMA, no período de 08 a 22 de
maio de 2014.
A inscrição de candidatos ao curso de Mestrado está aberta aos portadores de diplomas
de cursos de Graduação, reconhecidos pelo MEC, observadas as normas e exigências da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e as exigências prescritas no Regulamento
de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/ PUC-SP.
1. CORPO DOCENTE E ESTRUTURA CURRICULAR
A estrutura curricular, as linhas de pesquisa, o corpo docente do Programa, assim como
os horários e disciplinas a serem ministrados no próximo semestre estão disponíveis na
página da internet
www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/literatura-e-critica-literaria
2. INSCRIÇÃO
O candidato deverá entregar a Ficha de Inscrição, oferecida pela PUC-SP, preenchida,
assim como o Pré-Projeto, e a documentação discriminada a seguir, diretamente nas
mãos do professor responsável, por ocasião do Processo Seletivo que ocorrerá nas
dependências da Universidade Estadual do Maranhão em 26 de maio de 2014.
As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do
candidato, dispondo a Instituição do direito de excluir do processo seletivo aquele que
preencher o formulário com dados comprovadamente inverídicos.
3. CANDIDATO ESTRANGEIRO
O candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato da matricula acadêmica o
Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) ou protocolo emitido pela Polícia Federal, que
deverá ser renovável até a finalização do curso.
O Diploma de Graduação obtido no exterior deverá ter sido revalidado, segundo a
legislação vigente.
O candidato estrangeiro, além de cumprir os demais itens do processo de seleção e
admissão, deve demonstrar suficiência em língua portuguesa e deverá apresentar o
certificado do CELP-BRAS <http://portal.mec.gov.br>. Inicialmente será aceito o
protocolo de inscrição no exame, para posterior apresentação do resultado.
A seleção será efetuada de forma idêntica à dos candidatos brasileiros.
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Em qualquer outra situação não contemplada nos itens anteriores, deverá ser consultada
a Consultoria Técnica e a Assessoria Jurídica da PUC-SP.
4.

DOCUMENTAÇÃO

A documentação abaixo discriminada deverá ser entregue, ao professor responsável, no
ato de realização da Prova de Seleção.
O candidato deverá apresentar os originais junto com uma cópia dos documentos para
serem confrontados:
a) cópia da Cédula de Identidade (RG)*;
b) cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
c) cópia do CPF (Cadastro de Pessoa Física);
d) cópia de comprovante de residência;
e) cópia do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), no caso de candidato estrangeiro;
f) cópia do Histórico Escolar da Graduação;
g) uma foto 3x4 recente.
h) pré-projeto de pesquisa (ver roteiro ao final deste Edital);
i) currículo-lattes;
j) comprovante de que é professor ou técnico da UEMA (contracheque)
l) cópia do Diploma de Graduação registrado, quando expedido por instituição brasileira,
ou reconhecido legalmente por instituição brasileira, quando expedido por instituição
estrangeira**;
- na falta do Diploma de Graduação, a inscrição pode ser feita com cópia do Certificado
de Colação de Grau acompanhada do atestado de reconhecimento do curso pelo MEC;
- candidatos concluintes devem encaminhar Declaração emitida pela autoridade
competente da instituição de origem com data de previsão de Colação de Grau.
- Nesses casos, será concedido o prazo de no máximo um semestre para a
apresentação do diploma, sob pena de cancelamento retroativo da matrícula e
desligamento do curso.
* De acordo com a legislação vigente, os seguintes documentos podem substituir a Cédula de
Identidade: Carteira de Identidade Militar; Carteira Nacional de Habilitação; Carteira de Trabalho;
Passaporte; Carteiras de Identidades Profissionais (somente de órgão de classe com representação
federal).
** Na falta do Diploma de Graduação, a matrícula pode ser feita com cópia do Certificado de
Colação de Grau acompanhada do atestado de reconhecimento do curso pelo MEC. Os alunos
concluintes devem apresentar declaração original emitida pela sua Faculdade de origem com data
de previsão de colação de grau. Nesses casos, será concedido o prazo de um semestre para a
apresentação do diploma, sob pena de cancelamento retroativo da matrícula e desligamento do
curso.
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5. N.º de VAGAS PARA O MESTRADO – 10 (dez)/ convênio PUCSP- UEMA
5.1 no caso de aprovados no Processo Seletivo, funcionários administrativos da UEMA
terão direito a ocupar até 20% do total das vagas.
6.

PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo de seleção envolverá as seguintes etapas:

6.1. Avaliação do conhecimento geral do candidato no âmbito dos estudos literários
Data: 26/05/2014
Horário: 10h
Local: Centro de Estudos Superiores de Bacabal-CESB-UEMA
6.1.1

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADORNO, Theodor W. "Posição do narrador no romance contemporâneo". In: Notas
de Literatura I. Tradução e apresentação Jorge M. B. de Almeida. São Paulo: Duas
Cidades; Ed. 34, 2003.
BARTHES, Roland. Aula. 12 ed. São Paulo: Cultrix, 2004.
COMPAGNON, Antoine. "A literatura" (cap.1) e "O mundo" (cap.3). In: O Demônio da
Teoria. Literatura e Senso Comum. Belo Horizonte: UFMG, 2003.
FRIEDRICH, Hugo. "Baudelaire" (cap.2) e "Rimbaud" (cap.3). In: A estrutura da
lírica moderna. São Paulo: Duas Cidades, 1991.
PAZ, Octavio. “A imagem” e “Verso e Prosa”. In:____. Signos em rotação, São
Paulo: Perspectiva, 2012.
BAKHTIN, M. "O plurilinguismo no romance". In: ____. Questões de literatura e
estética. A teoria do romance. 3 ed. São Paulo: Hucitec, 1993.
6.2

ENTREVISTA

Data: 27.05.14
Objetivo da entrevista: conhecer as expectativas e potencialidades do candidato no
tocante ao estudo da literatura e da crítica literária.
6.3 PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
O candidato deve comprovar proficiência em um dos idiomas exigidos pelo Programa, no
prazo de 6 (seis) meses, a partir de seu ingresso no Programa.
É necessário verificar no Programa de que forma essa proficiência poderá ser
comprovada.
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7

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO
Título do Projeto
Corpus de estudo (objeto sobre o qual se fundamentará o estudo, com referências
editoriais completas e atualizadas);
Objetivo (quais as finalidades da pesquisa proposta);
Justificativa (argumentos relevantes do tema escolhido e suas contribuições no
âmbito do corpus literário, teórico e/ou crítico);
Referências Bibliográficas - levantamento das obras teóricas e críticas, assim como
de artigos e documentos mais indicados para justificar os pressupostos da pesquisa,
em consonância com as normas de redação da ABNT.

8

NORMAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO DO TEXTO

Digitação em Arial, tamanho de letra 12, espaço 1,5 cm, 2,0 cm de margem superior e
inferior, e 3,0 cm de margem esquerda. Número de páginas: min. 3 – max. 5.
9

RESULTADO DA SELEÇÃO

O resultado do Processo Seletivo será divulgado até 06 de junho de 2014.
Os alunos selecionados deverão disponibilizar o período de aulas e orientação conforme
proposta de Cronograma encaminhado a UEMA e publicado no site do Programa.
10

VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo, objeto do presente Edital, será válido somente para o ingresso no
Mestrado que terá início no segundo semestre de 2014.
11

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para responder a dúvidas relacionadas à documentação e informações específicas deste
Edital, o candidato poderá contatar o Programa pelo e-mail poslcl@pucsp.br ou pelo
telefone (11) 3670-8412.
São Paulo, maio de 2014.

Prof.ª Dr.ª Vera Bastazin
Coordenadora do Programa de Estudos Pós-Graduados em
Literatura e Crítica Literária
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