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EDITAL UESC Nº 115/2019 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
SELEÇÃO DE ALUNOS(AS) ESPECIAIS PARA DISCIPLINAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
LETRAS: LINGUAGENS E REPRESENTAÇÕES - 2º SEMESTRE DE 2019. 
 
O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, no uso das suas atribuições, torna pública a 
abertura das inscrições para a seleção de alunos especiais para as disciplinas do Programa de Pós-
Graduação em Letras: Linguagens e Representações, circunscritas às seguintes normas: 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 A seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, visa o preenchimento de vagas para 
alunos(as) especiais, conforme relação de disciplinas e vagas apresentadas no item 4, para o 2º semestre 
de 2019. Podem candidatar-se portadores de diploma ou de certidão de conclusão de curso de graduação 
plena ou mestrado em Letras ou em áreas afins do conhecimento. 
1.2. Os concluintes dos cursos de graduação e mestrado podem se inscrever desde que a data de 
colação de grau seja anterior ao período de matrícula nas disciplinas escolhidas. 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 

Período Das 09h do dia 31 de julho às 14h do dia 05 de agosto de 2019. 

Procedimento Inscrições online via formulário disponível em https://forms.gle/akab3UL94ZzjFJi18 

3. DOCUMENTAÇÃO 
3.1 Toda a documentação deverá ser digitalizada e enviada na ordem solicitada no formulário de inscrição 
online (https://forms.gle/akab3UL94ZzjFJi18): 

 Para candidatos a aluno especial em nível de Mestrado: 
a)  Fotocópia do diploma de curso de graduação plena e reconhecido ou certificado de 

conclusão ou de concluinte de curso de graduação plena e reconhecido. 
b) Fotocópia do histórico escolar acadêmico (em caso de mais de uma graduação, será 

considerado o histórico mais próximo à Área de Letras). 
c) Curriculum vitae, no formato Lattes, disponível no sítio do CNPq na Internet, em Pdf. 

 Para candidatos a aluno especial em nível de Doutorado: 
a)  Fotocópia do diploma de curso de mestrado reconhecido ou certificado de conclusão ou 

de concluinte de curso de mestrado reconhecido. 
b)  Fotocópia do histórico escolar acadêmico (em caso de mais de uma pós-graduação, será 

considerado o histórico mais próximo à Área de Letras). 
c) Curriculum vitae, no formato Lattes, disponível no sítio do CNPq na Internet, em Pdf. 

3.2 O não atendimento a qualquer dos requisitos deste edital e da regulamentação da UESC 
inviabilizará a participação do candidato no processo de seleção. 
3.3 As inscrições só poderão ser feitas via formulário online, https://forms.gle/akab3UL94ZzjFJi18, no 
prazo e nos horários determinados, atendendo às exigências previstas neste Edital.  
Observações: 
 O candidato poderá matricular-se em apenas 1 (uma) disciplina. 
 O resultado das fases da seleção não será divulgado, em hipótese alguma, por telefone. 
4. DAS VAGAS 
A oferta de vagas para aluno especial seguirá quadro abaixo: 
Código Nome da Disciplina Docente Carga Horária Vagas 

LTA722 
Teorias do discurso aplicadas ao ensino-
aprendizagem de línguas 

Eduardo Lopes Pires e  
Isabel Cristina Michelan de 
Azevedo 

60h 2 

LTA082 Espaço Biográfico e Homoerotismo André Luis Mitidieri Pereira 60h 1 

LTA083 Políticas do Corpo e Diversidade Sexual Maurício Beck 60h 1 
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5. DA SELEÇÃO:  
O processo seletivo será de exclusiva responsabilidade dos professores que abriram as vagas 
anteriormente especificadas, nas respectivas disciplinas, seguindo as diretrizes abaixo: 

 Curriculum vitae (peso 4), histórico escolar (peso 6). Os candidatos serão classificados por ordem 
decrescente das médias obtidas, sendo 7,0 a nota final mínima para aprovação. 

 Na hipótese de empate, será classificado o candidato que obtiver a maior nota no histórico escolar; 
prevalecendo o empate, será classificado o candidato que apresentar a maior nota no Curriculum 
vitae. 

 A inscrição não implica, necessariamente, aprovação na disciplina  selecionada pelo candidato e a 
classificação não indica a existência de vaga correspondente. 

 Fica vedada a solicitação de bolsas com base nesta seleção. 
 
6.DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
6.1 O resultado final do processo de seleção será divulgado no dia 08/08/2019, a partir das 14h, no 
site da UESC - www.uesc.br -, na página do Programa: 
http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/letras e no mural do PPGL. 
6.2 Após a divulgação dos resultados do processo seletivo, o candidato poderá interpor recurso no 
prazo máximo de 1 (um) dia útil. 
 
7.DA MATRÍCULA 
7.1 A matrícula será feita pela ordem de classificação, de forma a preencher o número de vagas 
ofertadas. Os selecionados serão avisados por correio eletrônico da existência de vaga e convocados a 
fazer matrícula no prazo indicado, conforme as seguintes instruções: 
 

Data 12 de agosto de 2019 

Horário Das 8h às 12h e das 13h30 às 16h 

Local 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagens e Representações – 
Pavilhão Prof. Max de Menezes, sala 2Db, 1º Andar. 

Documentos 

A matrícula será feita diretamente pelo candidato, mediante ficha de matrícula do 
curso devidamente preenchida (Anexo II). 
a) fotocópias da carteira de identidade, do CPF e do título de eleitor ou fotocópia das 
primeiras páginas do passaporte (apenas para candidatos estrangeiros);  
b) fotocópia da certidão de casamento, caso títulos e documentos estejam com o 
sobrenome alterado. 

 
Início das aulas 
Consultar Oferta de Disciplinas Programa, disponível por telefone ou na página do Programa em: 
http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/letras/2019/oferta_disciplinas20192.pdf 
 

Os casos omissos ou não previstos por este edital serão analisados pelos professores responsáveis 
pelas disciplinas que oferecem vagas para aluno especial. 
 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 31 de julho de 2019. 
 

EVANDRO SENA FREIRE 
REITOR 
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ANEXO I DO EDITAL UESC nº 115/2019 
BAREMA PARA SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS - 2019.2  
(A SER PREENCHIDO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO) 
 
Candidato(a):  _____________________________________________________________ 
 
ITEM 1. ANÁLISE DO CURRÍCULO (MÁXIMO DE 10 PONTOS - PESO 4) - PRODUÇÃO DOS ÚLTIMOS 
CINCO ANOS (2014-2019) 

Itens Pontuação Pontos 
obtidos 

Bolsista de iniciação científica/ IC voluntário 1,0 (por ano)  

Outro tipo de bolsa (extensão e outras) 0,5 (por ano)  

Monitoria de evento científico, com aderência às linhas de pesquisa do Programa 0,2 por evento 
Pont. máxima = 1,0 

 

Publicações em revistas e periódicos (QUALIS A e B) 1,5 (por 
publicação)  

 

Publicação de livro (autoria, coautoria e/ou organização) 2,5 (por 
publicação) 

 

Publicações em anais de eventos científicos com aderência às linhas de pesquisa do 
Programa – texto completo – – sem coautoria 

1,0 (por 
publicação) 

 

Traduções publicadas em eventos científicos, periódicos ou livros (aprovados por 
conselho editorial) 

1,0 (por 
publicação) 

 

Capítulos de livros publicados (aprovados por conselho editorial) 1,5 (por 
publicação) 

 

Participação em grupos de pesquisa (CNPq) 0,5 (por ano)  

Participação em eventos científicos – apresentação de trabalho – sem coautoria 0,5 (por evento)  

Participação em eventos científicos com aderência ao PPGL – ouvinte 0,1 (por evento) 
Pont. máxima = 0,5 

 

TOTAL  

ITEM 2. HISTÓRICO ESCOLAR (PESO 6) 

 Pontuação Pontos obtidos 

Histórico escolar Média geral (0 a 10)  

 
 
 

ITENS PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO FINAL 

TOTAL DE PONTOS – ITEM 1 _________ x 4  

TOTAL DE PONTOS – ITEM 2 _________ x 6  

Total  

 

 
TOTAL DA PONTUAÇÃO FINAL: __________ ÷ 10 = _______________ 
 

 
Comissão Examinadora: _____________________________________  
 
Coordenação: ______________________________________________ 
 
Ilhéus, ......................./............../2019. 
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ANEXO I DO EDITAL UESC nº 115/2019 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS A 

ALUNOS ESPECIAIS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: 

LINGUAGENS E REPRESENTAÇÕES 
2º SEMESTRE DE 2019 

Venho requerer ao Colegiado do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Letras: Linguagens 
e Representações minha matrícula como Aluno Especial no semestre de referência e na disciplina 
______________________________________. 

Nome completo: 

RG: Data de emissão: Org. Emissor/UF: 

CIC/CPF: Data nascimento: Naturalidade: 

Nacionalidade: Estado Civil: Sexo: 

Cônjuge: 

Título de Eleitor: Seção: Zona: 

Filiação: 
Pai: ________________________________________________________ 
 
Mãe: _______________________________________________________ 
 

Endereço Residencial: 

Bairro: Cidade: UF: CEP: Cx. Postal: 

Telefone(s): DDD E-mail: 

Pessoa para contato urgente (fone): 

Encontra-se inscrito em Programa de 
Pós-Graduação de outra IES? 

 SIM                 NÃO 

Instituição: 
 
Curso: 

Curso de Graduação (Área): 

Instituição: UF: País: 
 

Ano Conclusão: 
 

 
_____________________, _____ de ________ de ______. 
 

___________________________________ 
Nome e Assinatura do Candidato 
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