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EDITAL Nº 060/2018 

 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA MATRÍCULA EM DISCIPLINAS ISOLADAS DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM LETRAS – MESTRADO E DOUTORADO –, DA 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. 

 

Nos termos do art. 38, inciso IV, do Estatuto da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS 

GERAIS (PUC Minas), faço saber aos interessados, de ordem do Magnífico Reitor, que estarão abertas, no 

período de 4 a 30 de julho de 2018, data que poderá ser prorrogada a critério do Colegiado do Programa e/ou 

da Universidade, as inscrições no processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas oferecidas em 

disciplinas isoladas, para o 2º semestre de 2018, do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Letras, da 

PUC Minas. 

 

1. INSCRIÇÕES:  

1. As inscrições serão feitas em sistema eletrônico da PUC Minas, com acesso através da página do 

Programa https://portal.pucminas.br/pos/letras. Toda a documentação exigida no Edital deverá ser anexada 

no ato da inscrição (em PDF). 

  

1.1. Ao efetuar sua inscrição, o candidato deverá: a) indicar, no máximo, 02 (duas) disciplinas; b) indicar 

ordem de prioridade, marcando qual é 1ª ou 2ª opção. Caso queira cursar as duas disciplinas, marcar as 

duas como 1ª opção. 

 

1.2. Documentação exigida: a inscrição no processo de seleção para matrícula em disciplina isolada 

somente será efetivada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

a) ficha de inscrição devidamente preenchida, disponível em https://portal.pucminas.br/pos/letras.  

b) foto atual, colorida; 

c) cópia autenticada do diploma do curso de graduação (frente e verso) ou documento equivalente. No caso 

de estudantes estrangeiros ou estudantes que tenham cursado a graduação no exterior, o certificado deverá 

ser convalidado em instituição de ensino superior credenciada;  

d) histórico escolar de graduação;  

e) CPF;  

f) carteira de identidade autenticada (no caso de estrangeiro, cópia do visto permanente, visto de estudante 

ou outro documento exigido por legislação específica); 

g) curriculum Lattes (https://lates.cnpq.br);  

h) breve exposição (no máximo de uma lauda) dos motivos que levam o interessado a querer cursar 

disciplina isolada no Programa (justificativa no próprio formulário on-line). 

 

1.3. Todas as inscrições estarão sujeitas a análise pelo Colegiado do Programa, sendo motivos para o 

indeferimento: a falta de qualquer documento exigido para a inscrição; o não atendimento a qualquer 

item do presente Edital e do Regulamento do Programa; a falta de vagas na(s) disciplina(s) 

pretendida(s) pelo candidato. 

 

 

2. DISCIPLINAS OFERTADAS 

 

2.1. ÁREA DE LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA  

     

https://portal.pucminas.br/pos/letras
https://portal.pucminas.br/pos/letras
https://lates.cnpq.br/
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2.1.1    

Dia da semana/Horário 

2ª. Feira – 14h30 às 17h30 

 

Período: 13/8 a 29/10/18 

Carga horária: 30h 

Nº. de créditos: 2 

TEORIA DA LITERATURA: Freud e Literatura 

Profª. Márcia M. Morais 

Ementa: Leituras de textos de Freud em diálogo com teorias críticas do 

texto literário, objetivando o pinçamento de categorias psicanalíticas que 

subsidiem a leitura analítico-interpretativa de narrativas (romance e conto)  e 

poemas.  

 

2.1.2 

Dia da semana/Horário 

2ª. feira – 18h às 22h 

 

Período: 13/8 a 3/12/18 

Carga horária: 60h 

Nº. de créditos: 4 

LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: Interseções    
Profs. Alexandre Veloso de Abreu, Audemaro Taranto Goulart e Terezinha 

Taborda Moreira 

Ementa: Estudo das principais manifestações literárias de expressão 

portuguesa (literaturas portuguesa, brasileira, africanas), com foco em sua 

relação com os espaços sociais em que se dão e em conexões de ordem 

estética, política e cultural possíveis de serem estabelecidas entre tais 

manifestações, independentemente da simultaneidade cronológica dos 

objetos selecionados para análise. 

 

2.1.3 

Dia da semana/Horário 

3ª. feira – 14h30 às 17h30 

 

Período: 14/8 a 23/10/18 

Carga horária: 30h 

Nº. de créditos: 2 

LITERATURAS AFRICANAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: Escrita e 

oralidade nas literaturas de língua portuguesa  

Profª. Terezinha Taborda Moreira 

Ementa: A partir da visão zumthoriana de tratar a literatura como “arte da 

linguagem humana” – poesia que independe de seus modos de concretização 

–, o curso adota um enfoque pluridisciplinar dos temas da oralidade e da 

escrita, abordando-os a partir de suas implicações recíprocas, para discutir 

obras contemporâneas das literaturas de língua portuguesa que encenam o 

encontro entre a tradição e a modernidade.  

 

2.1.4 

Dia da semana/Horário 

3ª. feira – 18h às 21h 

 

Período: 14/8 a 27/11/18 

Carga horária: 45h 

Nº. de créditos: 3 

LITERATURA BRASILEIRA: Literatura em revista: poesia, conto, 

crônica e depoimentos 

 Profª Raquel Beatriz Junqueira Guimarães 

Ementa: Os escritores brasileiros e a imprensa. A literatura em jornais 

especializados e não especializados. As revistas semanais e o jornalismo 

literário. A literatura em sites e blogs.  Os escritores contemporâneos e os 

novos modos de circulação da literatura. 

 

2.1.5 

Dia da semana/Horário 

4ª. feira – 15h às 17h 

 

Período: 22/8 a 5/12/18 

Carga horária: 30h 

Nº. de créditos: 2 

LITERATURA PORTUGUESA: O conto português: do cânone ao 

contemporâneo  

Profª. Priscila Campolina de Sá Campello 

Ementa: O curso propõe desenvolver leituras críticas de contos 

representativos da literatura portuguesa, observando-se diálogo intertextual e 

cultural. Tais leituras serão interativas, enfatizando sujeitos, tempos e 

espaços das narrativas, além de cotejar leituras analíticas e interpretativas 

contidas na fortuna crítica dos autores selecionados. 
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2.2. ÁREA DE LINGUÍSTICA E LÍNGUA PORTUGUESA 

 

2.2.1 

Dia da semana/Horário 

2ª. Feira – 14h às 17h30 

 

Período: 13/8 a 10/12/18 

Carga horária: 60h 

Nº. de créditos: 4 

 

* 1 aula até às 18h 

SEMINÁRIOS DE ESTUDOS AVANÇADOS: NARRATIVIDADE E 

CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA - uma abordagem estético-cognitiva 

Profas. Ivete Lara Camargos Walty e Sandra Maria Silva Cavalcante 

Prof. Convidado:  Milton do Nascimento 

Ementa: Na organização e condução das atividades a serem realizadas nos 

seminários, partiremos do conceito de narratividade compreendido como 

propriedade constitutiva básica do processo de produção de sentido, 

condição fundamental da auto-organização da vida humana. A perspectiva 

adotada para estudo pressupõe o funcionamento imagético da mente humana, 

que consiste, basicamente, na integração recursiva de espaços semióticos em 

uma configuração multidimensional, intersubjetiva, de cenários mentais. 

Nessa perspectiva, tomamos como objetivo de estudo a configuração ético-

estética da construção identitária, manifestada em narrativas produzidas em 

diferentes contextos culturais e, especialmente, em situações indiciadoras de 

vulnerabilidade social.   

 

2.2.2 

Dia da semana/Horário 

2ª. Feira – 18h às 21h 

 

Período: 13/8 a 3/12/18 

Carga horária: 45h 

Nº. de créditos: 3 

TEORIA SEMÂNTICA  
Prof. Hugo Mari 

Ementa: O curso focalizará os fundamentos do processo de significação, 

princípios e mecanismos de produção de sentido, bem como aspectos 

específicos da semântica do português, nos planos do enunciado e da 

enunciação, à luz de teorias semânticas correntes. 

 

2.2.3 

Dia da semana/Horário 

3ª. Feira – 9h às 12h 

 

Período: 14/8 a 27/11/18 

Carga horária: 45h 

Nº. de créditos: 3 

 

SEMINÁRIOS DE ESTUDOS AVANÇADOS: A expressão da 

modalidade, do modo, do tempo e do aspecto. 

Profª Arabie Bezri Hermont 

Ementa: Modalidade. Modo. Tempo. Aspecto. A expressão de tais 

categorias em línguas naturais e no processo de aquisição. 
 

 

2.2.4 

Dia da semana/Horário 

3ª. Feira – 14h30 às 17h30 

 

Período: 14/8 a 27/11/18 

Carga horária: 45h 

Nº. de créditos: 3 

VARIAÇÃO E MUDANÇA LINGUÍSTICA: Introdução à teoria da 

variação  
Prof. Marco Antônio de Oliveira 

Ementa: Curso de introdução à área da sociolinguística em que serão 

consideradas as correlações entre língua e sociedade, a variação e a mudança 

linguística, segundo a vertente laboviana, e os fatores de natureza estrutural e 

não estrutural que controlam esta variação. O curso está dividido em quatro 

(4) blocos, a saber: 

Bloco 1: O campo da sociolinguística (2 aulas);  

Bloco 2: A teoria da variação (5 aulas); 

Bloco 3: A relação entre variação linguística e mudança linguística (6 

aulas); 

Bloco 4: Avanços recentes na sociolinguística (2 aulas). 
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2.2.5 

Dia da semana/Horário 

3ª. Feira – 18h às 21h30* 

 

Período: 7/8 a 4/12/18 

Carga horária: 60h 

Nº. de créditos: 4 

 

* 1 aula até às 22h  

SEMINÁRIOS DE ESTUDOS AVANÇADOS: Discussão dos pilares 

teórico-conceituais para geração/coleta e tratamento analítico de dados 

discursivos, com ênfase em abordagens de base sociointeracionista e 

discursivo-dialógica 

Profas. Juliana Alves Assis e Maria Angela Paulino Teixeira Lopes 

Ementa: Estudo de diferentes perspectivas e abordagens de base 

sociointeracionista e discursivo-dialógica, com ênfase no exame de 

instrumentos e dispositivos de coleta/geração de dados a elas afinados, 

bem como de categorias analíticas que possibilitem apreender 

diferentes dimensões do trabalho discursivo do sujeito com e na 

língua(gem). 

 

2.2.6 

Dia da semana/Horário 

4ª. Feira – 9h às 12h 

 

Período: 8/8 a 5/12/18 

Carga horária: 30h 

Nº. de créditos: 2 

 

(ministrada quinzenalmente) 

SEMINÁRIOS DE ESTUDOS AVANÇADOS: Enunciação e Discurso em 

Benveniste: Axiomas básicos  

Profs. Milton do Nascimento e Ivete Lara Camargos Walty 

Profa. Convidada: Sandra Cavalcante 

Ementa: Através das atividades programadas para essa disciplina pretende-

se proporcionar aos alunos: a) revisitar, no âmbito da Teoria da Enunciação 

benvenisteana, pressupostos básicos utilizados pelo autor para correlacionar, 

conceptual e operatoriamente, as noções de Linguagem, Enunciação e 

Discurso, articulando as categorias `Pessoa`, ´Tempo`e ´Espaço` na 

encenação enunciativa da intersubjetividade;  e, b) articular tais pressupostos 

na delimitação e análise de objetos de estudo numa perspectiva 

enunciativa/discursiva. 

 

2.2.7 

Dia da semana/Horário 

4ª. Feira – 18h às 21h30 

 

Período: 8/8 a 5/12/18* 

Carga horária: 60h 

Nº. de créditos: 4 

 

* 1 aula até 22h    

SEMINÁRIOS DE ESTUDOS AVANÇADOS: Discurso, leitura e escrita: 

perspectivas teóricas, práticas e percursos analíticos  

Profªs. Jane Quintiliano G. Silva e Daniella Lopes Dias I. Rodrigues 

Ementa: Estudo da leitura e da escrita na interface entre a Análise do 

Discurso francesa e os estudos bakhtinianos.   Exame de práticas e processos 

de produção e recepção de textos escritos valendo-se de dispositivos teórico-

conceituais e analíticos alinhados aos domínios em pauta. Objetos de estudo: 

língua, enunciação, texto, discurso, interdiscursividade, intertextualidade e 

heterogeneidade da linguagem; leitura, leitor, sentido e interpretação nos 

processos de leitura; escrita, escritor/escrevente, produção e processos. 

 

2.2.8 

Dia da semana/Horário 

5ª. Feira – 14h às 17h 

 

Período: 16/8 a 25/10 
*
 

Carga horária: 30h 

Nº. de créditos: 2 

SEMINÁRIOS DE ESTUDOS AVANÇADOS: Sistemas perceptivos II  

Prof. Hugo Mari 

Ementa: Pretende-se discutir, no desenvolvimento dessa disciplina, aspectos 

relativos aos seguintes sistemas perceptivos: auditivo, ressaltando a questão 

da percepção musical, o visual, com realce para os preceitos cromáticos, o 

olfato-gustativo, na dimensão orgânica e estética e o háptico, com ênfase 

sobre gestos, movimentos. Em complemento, a disciplina pretende avaliar a 

importância funcional desses sistemas para a compreensão e estruturação dos 

significados numa língua natural.  Na avaliação desses sistemas serão 
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considerados: (a)  processos de categorização implementados a partir de cada 

um dos sistema perceptivos; (b) interações, interlocuções, intersubjetividade 

com base no sistema háptico. 

* Três seminários finais nos dias 9, 23 e 30/11 estarão reservados à apresentação de propostas de trabalhos de pesquisa em 

função dos conteúdos trabalhados na disciplina (para quem estiver matriculado e para aqueles que se interessarem por uma 

integração ao subprojeto mencionado). 

 

 

3. RESULTADO 

3.1 A relação dos candidatos aprovados para cursar disciplinas isoladas, durante o 2º semestre de 2018, será 

divulgada no dia 02 de agosto de 2018, através do site https://portal.pucminas.br/pos/letras.  

 

4. MATRÍCULA 

 A solicitação de matrícula e adesão ao contrato acontecerão nos dias 03 a 06 de agosto de 2018, e a efetivação 

da matrícula (online) será realizada no período de 03 a 08 de agosto de 2018, mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

 

a) termo de adesão ao contrato de prestação de serviços educacionais assinado; 

b) o boleto quitado, referente à primeira parcela da semestralidade.  

Ambos deverão ser acessados através do SGA (aluno), acesso disponível em 

https://portal.pucminas.br/pos/letras. A senha para gerar o boleto será encaminhada por e-mail (em caso 

de dúvida, o aluno deverá ligar para (31) 3319-4336.  

 

 

INÍCIO DAS AULAS: 8/8/2018.  

 

Registre-se, divulgue-se, cumpra-se. 

Belo Horizonte, 02 de julho de 2018. 

 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 

Secretário Geral  

https://portal.pucminas.br/pos/letras
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