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EDITAL Nº 119/2018 

 

 

 

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 07 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019, 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 1º semestre de 2019, 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 por 

ordem de prioridade.  

 

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) 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 (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 (formulário online). 

 

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. 

https://portal.pucminas.br/pos/letras
https://portal.pucminas.br/pos/letras
https://lates.cnpq.br/
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DISCIPLINAS OFERTADAS 

 

2.1. ÁREA DE LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA  

     

2.1.1  

  Dia da semana/Horário 

2ª. Feira – 14h às 17h 

 

Período: 11/3 a 1/7/19 

 

Carga horária: 45h 

Nº. de créditos: 3 

TEORIA DA LITERATURA: Da (in)formação integral: mitologia, ciência 

e literatura 

Prof. Audemaro Taranto Goulart 

Ementa: Mitologia, Ciência e Literatura: sistemas produtores do 

conhecimento, balizados pela presença do imaginário. O inventar (o 

imaginário) no mito, na literatura e na ciência. O gosto de inventar e seus 

desdobramentos político-sociais. A literatura e o modo como faz a apreensão 

do que escapa à lógica da razão. Nas palavras de Freud, “os poetas e os 

romancistas são aliados preciosos, e seu testemunho merece a mais alta 

consideração, porque eles conhecem, entre o céu e a terra, muitas coisas que 

a nossa sabedoria escolar nem sequer sonha ainda. São, no conhecimento da 

alma, nossos mestres, que somos homens vulgares, pois bebem de fontes que 

não se tornaram ainda acessíveis à ciência”. 

 

2.1.2 

Dia da semana/Horário 

2ª. feira – 18h às 22h 

 

Período: 11/3 a 1/7/19 

 

Carga horária: 60h 

Nº. de créditos: 4 

TEORIAS DO TEXTO LITERÁRIO   
Profªs. Ivete Lara C. Walty, Márcia M. Morais e Raquel Beatriz J. 

Guimarães 

Ementa: As teorias críticas na leitura do texto literário: percursos. O 

triângulo autor/texto/leitor e sua(s) implicação(ões) na(s) abordagem (nas) 

crítica(s) do texto literário. Literatura e outros saberes/discursos: o filosófico, 

o linguístico, o psicanalítico, o antropológico, o sociológico. Literatura e 

sociedade: a questão da mimesis; a abordagem da realidade – a mediação. 

Literatura e leitor: a estética da recepção - “o horizonte de expectativa” do 

receptor e a intervenção do leitor. 

 

2.1.3 

Dia da semana/Horário 

3ª. feira – 13h30 às 16h30 

 

Período: 12/3 a 2/7/19 

 

Carga horária: 45h 

Nº. de créditos: 3 

PROJETOS LITERÁRIOS AFRICANOS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA: Diálogos  

Profª. Terezinha Taborda Moreira 

Ementa: A disciplina assumirá a discussão de momentos significativos da 

produção literária dos países africanos de língua portuguesa, enfatizando, em 

cada projeto literário, os componentes discursivos de uma “estética 

fundadora”, que, em seus variados aspectos, assume feições de identidade 

nacional e experiências de linguagem que caracterizam novos lugares de 

enunciação tanto em relação a momentos do período da pré-independência, 

quanto da fase atual dessas literaturas.   

 

2.1.4 

Dia da semana/Horário 

3ª. feira – 18h às 21h 

 

Período: 12/3 a 28/5/19 

Carga horária: 30h 

Nº. de créditos: 2 

LITERATURA BRASILEIRA: Poesia Brasileira Contemporânea  

Profª. Raquel Beatriz Junqueira Guimarães 

Ementa: A poesia brasileira contemporânea. A poesia nas mídias. 

Experiências literárias hoje: jornais, blogs e livros gratuitos. Os poetas 

contemporâneos e a tradição literária. O discurso amoroso na poesia 

contemporânea.  
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2.1.5 

Dia da semana/Horário 

4ª. feira – 9h às 11h30 

 

Período: 13/3 a 19/6/19 

Carga horária: 30h 

Nº. de créditos: 2 

LITERATURA BRASILEIRA: O Sertão Universal Rosiano: as principais 

teorias narrativas em Sagarana, de João Guimarães Rosa 

Prof. Alexandre V. de Abreu 

Ementa: O curso pretende refletir sobre as principais teorias no campo da 

narratologia, aplicando-as no livro Sagarana, de João Guimarães Rosa.   

 

2.1.6 

Dia da semana/Horário 

5ª. feira – 14h às 16h30 

 

Período: 21/3 a 27/6/19 

Carga horária: 30h 

Nº. de créditos: 2 

LITERATURA PORTUGUESA: Vozes e olhares femininos da literatura 

portuguesa contemporânea  

Profª. Priscila Campolina de Sá Campello 

Ementa: O curso propõe ler criticamente textos de escritoras 

contemporâneas portuguesas, enfocando aspectos culturais, estéticos, 

históricos e sociais. Tais leituras serão interativas, enfatizando sujeitos, 

tempos e espaços das obras, além de cotejar leituras analíticas e 

interpretativas contidas na fortuna crítica das autoras selecionadas. 

 

2.2. ÁREA DE LINGUÍSTICA E LÍNGUA PORTUGUESA 

2.2.1 

Dia da semana/Horário 

2ª. Feira – 13h30 às 17h30 

 

Período: 11/3 a 1/7/19 

Carga horária: 60h 

Nº. de créditos: 4 

LINGUAGEM E COGNIÇÃO 
Profs. Arabie Bezrie Hermont, Hugo Mari e Marco Antônio de Oliveira 

Ementa: Esta disciplina tem como objetivo justificar aspectos da cognição 

humana que se acham estruturados em áreas específicas da linguagem, 

enfatizando sua organização em três abordagens distintas: Módulo I - 

Cognição e expressão fônica da linguagem; Módulo II - Cognição e 

organização sintática da linguagem; Módulo III - Cognição e estruturação 

semântica da linguagem.   

 

2.2.2 

Dia da semana/Horário 

2ª. Feira – 18h às 21h* 

 

Período: 11/3 a 1/7/19 

Carga horária: 45h 

Nº. de créditos: 3 

 

5 encontros até às 21h30 

SEMINÁRIOS DE ESTUDOS AVANÇADOS: A escrita como prática 

discursiva no ensino superior e na educação básica: questões em torno da 

pesquisa e do ensino 

Profª. Juliana Alves Assis 

Ementa: A disciplina toma a escrita como objeto de estudo no ensino 

superior e na educação básica, a partir de abordagens teóricas e 

metodológicas que dialoguem, direta ou indiretamente, com a perspectiva 

discursivo-dialógica da linguagem. Propõe-se a realização de workshops que 

busquem contribuir para os desafios das práticas de ensino/aprendizagem da 

escrita, seja no ensino superior, seja na educação básica.    

 

2.2.3 

Dia da semana/Horário 

3ª. Feira – 14h às 18h 

 

Período: 12/3 a 2/7/19 

Carga horária: 45h 

Nº. de créditos: 3 

VARIAÇÃO E MUDANÇA LINGUÍSTICA 
Prof. Marco Antônio de Oliveira 

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

considerados as correlações entre língua e sociedade, a variação e a 

mudança linguística, segundo a vertente laboviana, e os fatores de naturezas 

estrutural e não estrutural que controlam esta variação. Além disso, o curso 

terá uma vertente prática, com considerações sobre a coleta de dados, a 

entrevista sociolinguística, a formulação de hipóteses e a natureza da análise 

probabilística. 
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2.2.4 

Dia da semana/Horário 

3ª. Feira – 14h às 17h 

 

Período: 12/3 a 2/7/19 

Carga horária: 45h 

Nº. de créditos: 3 

SEMINÁRIOS DE ESTUDOS AVANÇADOS: Processos de 

discursivização numa perspectiva interacionista e sociodiscursiva – 

heterogeneidade discursiva e constituição de autoria  

Profª. Maria Angela Paulino Teixeira Lopes 

Ementa: Estudo dos princípios epistemológicos e metodológicos que 

fundamentam os processos de operacionalização e funcionamento dos 

discursos nas práticas sociais. Análise dos processos de heterogeneidade 

discursiva com ênfase na constituição de autoria e de posicionamentos 

enunciativos. 

 

2.2.5 

Dia da semana/Horário 

3ª. Feira – 14h às 17h 

 

Período: 12/3 a 2/7/19 

Carga horária: 30h 

Nº. de créditos: 2 

SEMINÁRIOS DE ESTUDOS AVANÇADOS: Metáfora - abordagens 

discursivo-cognitivas 

Prof.ª  Sandra Maria Silva Cavalcante 

Ementa: Os seminários em questão serão desenvolvidos em dez encontros, 

por meio dos quais se preveem leituras e discussões teóricas que 

fundamentem a construção e a implementação de procedimentos analíticos 

adequados à abordagem do fenômeno da metáfora, em uma perspectiva que 

privilegie a dinâmica e inextricável relação entre linguagem, discurso e 

cognição. Os seminários serão organizados, primordialmente, em função dos 

seguintes pressupostos: a) o processamento metafórico tem um papel 

constitutivo na produção de sentido pelos seres humanos; b) o ´modus 

operandi` dos humanos no processamento metafórico reflete o caráter 

imagético sua mente: consiste basicamente na superposição, filtragem e 

integração recursiva de imagens/paisagens mentais, hierarquicamente 

configuradas, as quais, criativamente, possibilitam, e são possibilitadas, pela 

atividade percepto-cognitiva responsável pela interação semiótica, 

multimodal, com seus co-específicos. 

 

2.2.6 

Dia da semana/Horário 

3ª. Feira – 18h às 21h 

 

Período: 12/3 a 2/7/19 

Carga horária: 30h 

Nº. de créditos: 2 

SEMINÁRIOS DE ESTUDOS AVANÇADOS: A Atividade Dêitica e a 

auto-organização da mente cognitiva/comunicativa  

Prof. Milton do Nascimento 

Ementa: Através das atividades programadas para essa disciplina pretende-

se proporcionar aos alunos: a) conceptualizar a linguagem humana como um 

Sistema Adaptativo Complexo (SAC)  constituinte do organismo humano; b) 

conceptualizar o papel das “funções demonstrativas protodêiticas”  (Diessel, 

2006) na auto-organização imagética pré-comunicativa da mente em termos 

“diagramas elementares”, os quais, segundo Brandt & Cronquist (2018), 

emergem como padrões estruturais na linguagem verbal, nos gestos, na 

semântica das sentenças, dos textos e do discurso”, bem como na 

configuração e integração de diferentes outras semioses; c) operar  com a 

correlação das categorias ´Pessoa`, ´Tempo` e ´Espaço` na análise da 

atividade dêitica necessariamente envolvida  na auto-organização integradora  

de narrativas multimodais em diferentes semioses inter-humanas.   

 

2.2.7 

Dia da semana/Horário 

4ª. Feira – 9h às 12h 

 

SEMINÁRIOS DE ESTUDOS AVANÇADOS: Discurso, leitura e escrita: 

práticas e processos de produção de sentido  

Profª. Jane Quintiliano G. Silva  
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Período: 13/3 a 10/7/19 

Carga horária: 45h 

Nº. de créditos: 3 

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/discursos, enfatizando a construção de 

dispositivos analíticos para acercar-se do trabalho discursivo dos sujeitos e 

da constituição do sentido em processos de leitura e de escrita. A 

interpretação nos processos de leitura e escrita; o trabalho discursivo do 

sujeito nos processos de leitura e de escrita de textos/discursos; escrita, 

leitura e construção de autoria. 

 

 

2.2.8 

Dia da semana/Horário 

4ª. Feira – 14h às 17h 

 

Período: 13/3 a 5/6/19 

Carga horária: 30h 

Nº. de créditos: 2 

SEMINÁRIOS DE ESTUDOS AVANÇADOS: Sistemas Perceptivos III: 

processos sinestésicos e linguagem  

Prof. Hugo Mari 

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

relativos à integração de padrões perceptivos, considerando: (a) o auditivo – 

complemento das relações linguagem e música; (b) o visual – complemento 

destacando a dimensão neurofisiológica; (c) o olfato - na dimensão estética; 

(d) o gustativo – na dimensão funcional bioquímica; o háptico, com ênfase 

em ações motoras etiológicas e intencionais. A disciplina pretende avaliar a 

importância funcional de integração desses sistemas compreensão e 

estruturação dos significados numa língua natural.  Em complemento, a 

atividade perceptiva será avaliada a partir de casos especiais de sinestesia, 

como uma dimensão neurofisiológica do organismo, e de multimodalidade, 

como uma integração necessária a formas de vida que o organismo engendra 

no ambiente. 

 

2.2.9 

Dia da semana/Horário 

5ª. Feira – 9h às 12h 

 

Período: 21/3 a 11/7/19 

Carga horária: 30h 

Nº. de créditos: 2 

SEMINÁRIOS DE ESTUDOS AVANÇADOS: Escrita acadêmica, mídia e 

produção de saberes 

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

Ementa: Sob as bases teórico-metodológicas da Análise do Discurso, de 

tradição francesa, o seminário propõe-se ao estudo de questões sobre as 

práticas discursivas da escrita acadêmica produzidas, na contemporaneidade, 

em ambientes da mídia digital. Para essa agenda de estudos, serão tomadas 

como objeto de discussão noções como discurso, práticas discursivas, 

ciência, mídia, condições de produção, modos de dizer, formas de 

textualização, regimes de verdade, efeitos de verdade, poder, saber, autoria, 

sujeito do discurso, posições subjetivas, formação ideológica, formação 

discursiva, interdiscursividade, memória discursiva.  Análise de dados e 

procedimentos da pesquisa do campo dos estudos do discurso. 

 

2.2.10 

Dia da semana/Horário 

5ª. Feira – 14h às 17h 

 

Período: 28/3 a 13/6/19 

Carga horária: 30h 

Nº. de créditos: 2 

SEMINÁRIOS DE ESTUDOS AVANÇADOS: Escrita de pesquisa: 

estratégias discursivas e modos de dizer  

Profª. Daniella Lopes Dias I. Rodrigues 

Ementa: Estudo dos fenômenos linguageiros envolvidos na discursivização 

da escrita de pesquisa. Análise das estratégias de discursivização da escrita 

de pesquisa, tendo em vista seus modos de dizer e posicionamentos autorais, 

bem como o desenvolvimento de habilidades e estratégias de leitura e de 

produção de textos como formas de construção dessa mesma escrita. 
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3. RESULTADO 

3.1 O resultado final do processo de seleção será divulgado através de e-mail enviado ao candidato selecionado. 

 

4. MATRÍCULA 

 4.1. A matrícula em disciplina isolada será realizada no período de 28 de fevereiro a 01 de março de 2019. 

 4.2. A efetivação da matrícula só será aceita mediante (a) comprovação de pagamento da 1ª parcela; (b) adesão 

ao contrato de prestação de serviços educacionais, via web, e encaminhamento do original, assinado, para a 

Secretaria do Programa. 

 

INÍCIO DAS AULAS: 11/3/2019.  

 

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

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2018. 

 

 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 

Secretário Geral 


