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FACULDADE DE LETRAS - PPG-LINGUÍSTICA 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - MARTELOS - JUIZ DE FORA - MG 

CEP 36036-330 TELEFAX (32)2102-3134 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 EDITAL – SELEÇÃO 2012 – DOUTORADO  

2ª. CHAMADA  

 

1. VAGAS DISPONÍVEIS PARA 2012 

 

Linhas de Pesquisa Curso/vagas 

Linguística e Cognição Doutorado 

Professores  

Profa. Dra. Maria Margarida Martins Salomão 1 

Total de vagas: 1 

  

O Programa de Pós-Graduação em Linguística se reserva o direito de não 

preencher o número de vagas oferecidas. 

 

2. INSCRIÇÕES 

 

REQUISITOS: Os candidatos ao Doutorado em Linguística deverão ser 

portadores de diploma de graduação reconhecido pelo MEC, em Linguística, 

Letras ou em outras áreas de que constem disciplinas consideradas afins à área 

de estudo pretendida, e de diploma de mestre obtido em curso recomendado 

pela CAPES de que constem disciplinas consideradas afins à área de estudo 

pretendida, a critério do colegiado do programa, ou de documento equivalente 

que comprove estar o candidato em condições de concluir o curso de mestrado 

antes de iniciado o de doutorado. 
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DATA E LOCAL: 

 

Inscrições presenciais: de 19/01/2012 a 31/01/2012, exceto sábados e 

domingos, das 10h às 13h, na coordenação do Programa de Pós Graduação em 

Linguística, que está localizada no 2º andar do Centro de Pesquisas em 

Humanidades, plataforma do Instituto de Ciências Humanas (ICH – prédio 

antigo), sala 4.  

 

Inscrições por SEDEX: o candidato poderá se inscrever pelos correios 

devendo enviar toda a documentação exigida e o comprovante de pagamento 

da taxa de inscrição. Só serão aceitas inscrições enviadas por SEDEX, com 

data de postagem correspondente ao período de inscrição definido neste edital. 

As inscrições deverão ser endereçadas a: 

Seleção para ingresso no Doutorado em 2012 – PPG-Linguística 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Linguística 

Faculdade de Letras 

Campus Universitário – Bairro Martelos 

36036-330 – JUIZ DE FORA - MG 

 

Não serão aceitas inscrições em que estejam faltando documentos, e não 

será feito o reembolso da taxa de inscrição. 

 

DOCUMENTOS: No ato de inscrição, os candidatos deverão apresentar os 

seguintes documentos: 

 

 Ficha de inscrição preenchida de acordo com o modelo oferecido no site 

do programa (www.ufjf.br/ppglinguistica), devidamente datada e assinada 

pelo candidato; 

 

 Histórico escolar de curso de graduação reconhecido pelo MEC; 

 

 Histórico escolar do curso de mestrado reconhecido pela CAPES; 
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 Curriculum vitae preenchido de acordo com o modelo fornecido no site do 

programa (www.ufjf.br/ppglinguistica), acompanhado de uma cópia dos 

documentos comprobatórios, inclusive das publicações mencionadas; 

 

 Uma foto 3x4 recente; 

 

 Duas cópias autenticadas do diploma de graduação; 

 

 Duas cópias autenticadas do diploma de mestrado ou documento que 

comprove estar o candidato em condições de concluir o curso antes de 

iniciado o doutorado; 

 

 Duas cópias autenticadas da certidão de nascimento ou casamento; 

 

 Uma cópia simples da carteira de identidade, do CPF, do título eleitoral e 

dos documentos que comprovem que o candidato está em dia com suas 

obrigações eleitorais e militares, no caso de candidatos do sexo 

masculino; 

 

 Duas cartas de recomendação, segundo modelo disponível no site do 

programa (www.ufjf.br/ppglinguistica); 

 

 Duas vias impressas e grampeadas de um memorial contendo uma 

reflexão sobre a experiência intelectual acumulada do candidato e 

definindo o interesse acadêmico afim a uma das linhas de pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFJF, elaborado de 

acordo com as instruções contidas no anexo 1. 

 

 O deferimento ou não da inscrição do candidato será divulgado no dia 

08/02/2012, a partir das 10h, no site do programa. 

 

 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$120,00 

(cento e vinte reais).  
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Dados para pagamento da taxa de inscrição: 

 

 Conta: Banco do Brasil – FADEPE/PPG-LINGUÍSTICA 

 Agência: 0024-8 

 Nº: 205022-6 

 CNPJ: 00703697/0001-67 

 

 

3. PROCESSO DE SELEÇÃO  

 

O processo de seleção para o Doutorado em Linguística será desenvolvido em 

quatro etapas e constará de: 

  

 pré-seleção eliminatória dos memoriais; 

 exame eliminatório de suficiência de leitura em língua estrangeira; 

 apreciação, em caráter classificatório, dos curricula vitae e das cartas de 

recomendação; 

 entrevista eliminatória com os candidatos cujos memoriais tiverem sido 

selecionados. 

 

1ª ETAPA: Pré-seleção eliminatória dos memoriais. O resultado da avaliação 

desses memoriais será divulgado no dia 10/02/2012, a partir das 10h, no site 

do programa (www.ufjf.br/ppglinguistica) e no quadro de avisos da secretaria do 

programa.  Apenas o candidato que tiver o seu memorial aprovado e sua 

inscrição deferida poderá participar das demais etapas do processo de seleção. 

 

2ª ETAPA: Prova escrita eliminatória de suficiência de leitura em uma língua 

estrangeira (francês ou espanhol ou inglês, conforme escolha realizada na ficha 

de inscrição), diferente daquela aferida no ingresso ao mestrado. Os candidatos 

que não prestaram exame de língua inglesa no mestrado obrigatoriamente 

deverão ser avaliados nessa língua.  

É facultado o uso de dicionários bilíngues e/ou monolíngues, que não poderão 

ser compartilhados entre os candidatos. 



 

 

5

� 
O candidato estrangeiro, excetuado o que tenha a língua portuguesa como 

língua pátria, fará um exame de português como língua instrumental. 

 

Aspectos relevantes para a avaliação:  

1. Capacidade de leitura de textos acadêmicos relacionados à temática do 

PPG-Linguística; 

2. Clareza de raciocínio e expressão, encadeamento de idéias, poder de 

síntese e de conclusão. 

 

Realização: 13/02/2012, das 14h às 17h, na Sala de Defesas da Faculdade 

de Letras. 

 

3ª ETAPA: Apreciação, de caráter classificatório, dos curricula vitae e das cartas 

de recomendação. 

 

4ª ETAPA: Entrevista oral, de caráter eliminatório, para avaliação teórica, 

conceitual e metodológica do memorial e avaliação do curriculum vitae. 

Realização: 15/02/2012, a partir das 14h, na Sala de Projetos (sala 8) do 

Programa de Pós-Graduação em Linguística, situada no 2º andar do Centro de 

Pesquisas em Humanidades, plataforma do ICH. 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 16/02/2012, a partir das 10h, no site do 

programa e quadro de avisos da secretaria do PPG-Linguística 

(www.ufjf.br/ppglinguistica). 

 

A aprovação do candidato ocorrerá caso o mesmo tenha obtido: 

a. no mínimo 70 (setenta) como resultado do processo de avaliação das etapas 

1 (avaliação do memorial) e 4 (entrevista); e 

b. no mínimo 50 (cinquenta) como resultado do processo de avaliação de 

proficiência em língua estrangeira. 

A classificação dos aprovados será apresentada em ordem decrescente dentro 

do limite de vagas por linha de pesquisa constantes do edital. 
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Observações: 

1. O Programa de Pós-Graduação em Linguística se reserva o direito de não 

preencher o número de vagas oferecidas. 

2. Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova com, no mínimo, 

quinze minutos de antecedência, pois não haverá tolerância em caso de 

atraso. 

3. Não serão fornecidos resultados das provas por telefone, fax ou correio 

eletrônico. 

4. A matrícula do candidato selecionado será realizada em período a ser 

divulgado pela secretaria do programa.  

5. Os candidatos não aprovados no exame de seleção poderão reaver os seus 

documentos até dois meses após a divulgação do resultado final. A partir de 

então esses documentos serão incinerados. 

6. Em caso de recurso, deverá ser observado o Art. 10 do Regulamento do 

PPG-Linguística, disponível no site (www.ufjf.br/ppglinguistica); 

7. Para mais informações, consultar o site do programa 

(www.ufjf.br/ppglinguistica) ou entrar em contato com a coordenação do 

programa através do telefone (32) 2102-3135, entre 10h e 13h.   
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ANEXO I – Informações sobre o memorial 

 

1.  Cada candidato terá direito a apresentar somente um memorial, devendo se 

inscrever em uma linha de pesquisa específica. 

 

2.  O memorial deverá ser digitado em fonte times new roman, tamanho 12, 

espaçamento 1,5 e conter, no máximo, 12 páginas.  

 

3.  O memorial deverá conter os seguintes itens: 

 

a. Folha de rosto com nome do candidato e linha de pesquisa à qual se vincula; 

 

b. Introdução: apresentação dos motivos de escolha da linha de pesquisa; 

 

c. Tema de pesquisa: apresentação reflexiva de um tema de pesquisa, com 

revisão bibliográfica e fundamentação teórica básicas, relacionando-o à linha 

ou sublinha de pesquisa escolhida;  

 

d. Formação acadêmica: apresentação resumida e comentada da trajetória 

acadêmica do candidato, ressaltando os aspectos mais relevantes; 

 

e. Atividades de pesquisa:  

i) Dissertação de Mestrado: apresentação resumida da dissertação de 

mestrado, contendo titulo, orientador e instituição; caracterização do 

problema; referencial teórico; resultados; 

ii) Publicações: apresentação comentada das publicações relacionadas à 

dissertação e outras; 

iii) Outras atividades de pesquisa, tais como Iniciação Científica: 

apresentação resumida e comentada, informando orientador, 

instituição e projeto de pesquisa. 

 

f. Atividade de docência: apresentação resumida e comentada de experiência 

de docência, atual e/ou anterior (incluindo estágios de docência e 

monitorias); 

 

 f.  Conclusão;  

 

g. Data e assinatura. 

 

 

 

 

 


