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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 – Rodovia Ilhéus/Itabuna
Tel: Reitoria (73) 3680-5003/5017/5311/5002 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-000 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br
EDITAL UESC Nº. 132
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O CURSO DE MESTRADO EM LETRAS: LINGUAGENS E REPRESENTAÇÕES, TURMA 2009-2011

A Reitora em exercício da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), no uso de suas atribuições, torna público que se encontram abertas as inscrições para a seleção de candidatos ao Curso de MESTRADO EM LETRAS: LINGUAGENS E REPRESENTAÇÕES, circunscritas às seguintes normas: 
1. CLIENTELA, DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA, VAGAS, INSCRIÇÕES  E TAXA DE INSCRIÇÃO 
1.1 DA CLIENTELA
Podem candidatar-se profissionais portadores de diploma ou de certidão de conclusão de curso de graduação plena, em Letras, ou em áreas afins do conhecimento, como definido no site: http://www.cnpq.br/cas/criterios.htm
1.2 DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
a) 
formulário de inscrição preenchido, conforme o modelo disponível no Anexo I;
b) 
original do comprovante do pagamento da taxa de inscrição;
c) 
duas fotografias 3 X 4 recentes;
d) 
fotocópia do CPF, da certidão de nascimento, da carteira de identidade, do título de eleitor e comprovação de estar quite com a justiça eleitoral (autenticadas);
e)
fotocópia da certidão de casamento para candidatos do sexo feminino, caso títulos e documentos estejam com o nome de solteira e a portadora seja casada (autenticada);
f)
fotocópia do diploma de graduação plena ou de certidão de conclusão de curso e do histórico escolar (autenticados);
g)
documento comprobatório de proficiência em língua portuguesa e fotocópia das três primeiras páginas do passaporte (apenas para candidatos estrangeiros);
h)
Curriculum vitae completo, atualizado, cadastrado e impresso da base de dados do CNPq, formato Lattes, em uma via;
i)
fotocópias dos documentos que comprovem devidamente as informações contidas no Curriculum vitae, apresentados na mesma seqüência do currículo e encadernadas separadamente;
j)
folha de identificação do pré-projeto preenchida, Anexo II;
l)
03 (três) cópias encadernadas do pré-projeto de pesquisa, elaborado conforme o modelo disponível no Anexo III, com o máximo de dez laudas;
m)
declaração de aprovação em prova escrita de Língua Estrangeira, na seleção para Turma 2008/2010, Edital 017, do Mestrado em Letras: Linguagens e Representações da UESC (somente para candidatos que vão requerer dispensa da prova escrita de Língua Estrangeira).

OBSERVAÇÕES:

Ø	O candidato não selecionado terá até 15 (quinze) dias, após a divulgação do resultado final para retirar, na Secretaria do curso, seus documentos. Ao prescrever o prazo, estes não estarão disponíveis.
Ø	O resultado das fases da seleção não será divulgado, em hipótese alguma, por telefone ou e-mail.
Ø	Candidatos estrangeiros deverão ter seus diplomas revalidados por universidade brasileira, exceto para os casos de países com os quais o Brasil mantém acordos de reconhecimento especial para prosseguimento de estudos de Pós-Graduação.
Ø	Os candidatos estrangeiros deverão prestar exame de proficiência em outra língua estrangeira que não seja a sua de origem.

1.3 DAS VAGAS
A seleção objetiva o preenchimento de 20 (vinte) vagas do Curso acima citado, nas seguintes Linhas de Pesquisa:
	LITERATURA E CULTURA: REPRESENTAÇÕES EM PERSPECTIVA: oito (08) vagas

LINGUAGEM: DESCRIÇÃO E DISCURSO: oito (08) vagas
Haverá a disponibilização de 4 (quatro) vagas conforme discriminadas abaixo:
	PROGRAMA DE ESTUDANTES DO CONVÊNIO DE PÓS- GRADUAÇÃO – PEC/PG/CAPES: duas (02) vagas)

DEMANDA INTERNA: duas (02) vagas
1.3.1 DA DEMANDA INTERNA:

A demanda interna é estabelecida pela RESOLUÇÃO CONSU 08/2007, conforme disposição a seguir:
Art. 92 - Todos os cursos de Pós-graduação da UESC deverão abrir vagas para atender a demanda interna, denominada de Vaga Institucional no percentual mínimo 10% (dez por cento) sobre as vagas oferecidas para cada curso.
Parágrafo Único – Só poderão candidatar-se à vaga Institucional os docentes e demais funcionários do quadro efetivo da UESC.

OBSERVAÇÕES:

● Caso o número de vagas disponibilizado para o Programa de Estudantes do Convênio de Pós-graduação-PEC/PG/CAPES e da demanda interna da UESC não seja preenchido, parcialmente ou em sua totalidade, as vagas poderão ser aproveitadas por candidatos aprovados que se encontrem em ordem de classificação.

● O preenchimento das vagas constantes neste edital é condicionado à aprovação de candidatos com média final igual ou superior a 7,0 (sete), tendo sido atendidas todas as exigências do processo de avaliação prevista no edital. 

● O não comparecimento do candidato a qualquer uma das fases do processo de seleção implica a eliminação do candidato. 
 1.4 DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições poderão ser feitas diretamente pelo candidato, por procuração registrada em cartório ou pelo serviço de encomendas (SEDEX), com data máxima de postagem até o dia 24 de outubro de 2008. A documentação via SEDEX deve ser encaminhada à Universidade Estadual de Santa Cruz/ COLEGIADO DO MESTRADO EM LETRAS: LINGUAGENS E REPRESENTAÇÕES, Rodovia Ilhéus/Itabuna, km 16, CEP 45.662-000, Salobrinho, Ilhéus-BA, aos cuidados da Profª. Sandra Sacramento. 
A inscrição somente será efetivada quando a documentação exigida for encaminhada completa e de uma só vez. A taxa de inscrição não será devolvida em nenhuma hipótese. A inscrição não será homologada, caso falte algum documento exigido. 

	Período – De 29 de setembro a 24 de outubro de 2008

	Horário – Das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00
	Local – Protocolo Geral da UESC, Pavilhão Adonias Filho, térreo 
Divulgação das inscrições homologadas: 31 de outubro

1.5 DA TAXA DE INSCRIÇÃO

     O valor da taxa de inscrição corresponde a R$ 30,00 (trinta reais), recolhidos à conta UESC nº. 991.220-7, Banco do Brasil – Agência. 3832-6 – no horário bancário, com a identificação, obrigatória, do depositante e da atividade.

2.  DA SELEÇÃO: 


O Processo seletivo constará de três fases, sendo a primeira e a segunda, de caráter eliminatório, e a terceira, classificatório, conforme discriminação abaixo:
Fase
Parâmetros
Nota
Peso
Nota mínima
Característica
01
Prova escrita de conhecimento específico
De zero a dez 
 4,0

7,0

Eliminatória /
Classificatória
02
Pré-projeto de pesquisa 
De zero a dez 
 3,0
7,0
Eliminatória / Classificatória
Para que o candidato alcance a terceira fase, deverá obter em cada uma das fases acima nota igual ou superior a 7,0 (sete).
03
Prova escrita de língua estrangeira

Entrevista

De zero a dez
2,0
0,0
Classificatória


De zero a dez
1,0
0,0
Classificatória

A média final (MF) para aprovação será calculada segundo a fórmula abaixo:

MF= (N1 x 4) + (N2 x 3) + (N3 x 2) + (N4 x 1)
       	10
onde :
 N1 = Prova escrita de conhecimento específico
      N2 = Pré-projeto de pesquisa
	 N3 = Prova escrita de língua estrangeira
	 N4 = Entrevista
	Somente será classificado o candidato que alcançar a média mínima final 7,0 (sete).


	A classificação final será publicada em ordem decrescente das médias finais obtidas pelos candidatos, respeitando-se o número máximo de vagas estabelecidas. Na hipótese de empate, será classificado o candidato que obtiver maior nota na prova específica. Persistindo o empate, será favorecido o candidato com mais idade.


	As vagas disponíveis à demanda institucional da UESC e ao Programa de Estudantes do Convênio de Pós-Graduação - PEC/PG/CAPES serão disputadas pelos candidatos que se encontrarem nestas condições e a classificação ocorrerá em separado, quando da publicação dos resultados finais.


	Todas as fases serão realizadas no Pavilhão Adonias Filho, 1º andar. As salas serão designadas, na ocasião, pelo Colegiado do Mestrado em Letras: Linguagens e Representações, segundo cronograma a seguir:


07 de novembro de 2008
Prova escrita de conhecimento específico, com questões discursivas, relacionadas às referências recomendadas no Anexo IV, das 14h00 às18h00
14 de novembro de 2008
Resultado da primeira fase, a partir das 10h00, no mural do Colegiado do Mestrado em Letras: Linguagens e Representações 
21 de novembro de 2008
Resultado da segunda fase, a partir das 10h00, no mural do Colegiado do Mestrado em Letras: Linguagens e Representações 
28 de novembro de 2008
Prova escrita de Língua Estrangeira, com o uso de dicionário, das 14h00 às 18h00.
01 a 03 de dezembro de 2008
Entrevista conforme cronograma a ser divulgado pela Secretaria do Programa
08 de dezembro de 2008
Resultado final, via Internet, www.uesc.br

3. DA MATRÍCULA:

3.1 Período – Seguirá o calendário acadêmico da UESC aprovado pelo CONSEPE

3.2 Horário – Das 8:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 15:30 horas

3.3 Local – Secretaria de Pós-graduação – SEPOG, Torre Administrativa, 1º andar

3.4 Documentos – Ficha de matrícula no Curso devidamente preenchida e assinada

Observação: Os candidatos selecionados deverão efetuar matrícula de pós- graduação stricto sensu, segundo Calendário Acadêmico UESC-2009

3.5 Taxa de matrícula– R$ 60,00 (sessenta reais), recolhidos à conta UESC nº. 991.220-7, Banco do Brasil – Agência. 3832-6 – no horário bancário.”

O Termo de compromisso, conforme modelo constante do Anexo V, deverá ser entregue no Colegiado do Curso, com firma reconhecida, assumindo compromisso de dedicação às atividades durante o desenvolvimento do Mestrado em Letras: Linguagens e Representações, e de participação em eventos científicos na área de pesquisa em desenvolvimento, com apresentação de trabalho.

4. DO RECURSO:

Após a divulgação dos resultados de cada fase do processo seletivo, os candidatos terão o prazo máximo de um (01) dia útil para interpor recurso, devendo vir, pessoalmente, ao Colegiado para receber o resultado em dia e horário a ser determinado pela Secretaria do Programa.

5. INÍCIO DAS AULAS:

Data: Seguirá o Calendário Acadêmico da UESC/2009 aprovado pelo CONSEPE
Horário e Local: Informação no Colegiado do Mestrado em Letras: Linguagens e Representações (73-3680-5461).

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 23 de setembro de 2008.



ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA EM EXERCÍCIO
 ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LETRAS E ARTES - DLA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: LINGUAGENS E REPRESENTAÇÕES, TURMA 2009-2011
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 Nome (por extenso): ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

requer sua INSCRIÇÃO para o processo de seleção para ingresso no Curso de Mestrado em Letras: Linguagens e Representações, Turma 2009/2011, da Universidade Estadual de Santa Cruz, conforme os dados abaixo:
Nome Completo:

RG:

Data de emissão:

Org. Emissor/UF:
CIC/CPF:
Data nascimento:

Naturalidade:
Nacionalidade:

Estado Civil:
Sexo:
Passaporte:

Língua de Origem:

Título de Eleitor:

Seção:
Zona:
Cônjuge:

Filiação:
Pai: _________________________________________________________________ 
Mãe:_________________________________________________________________
Endereço Residencial:

Bairro:

Cidade:
UF:
CEP:
Cx. Postal
Telefone(s): DDD

E-mail:
Fax:
Pessoa para contato urgente (fone):

Possui Vínculo Empregatício?
SIM [   ]             NÃO [   ]
Empresa / Instituição:

Endereço Profissional:

Telefone(s): DDD
Nome da Instituição/Empresa:


Departamento/Seção/Divisão:


Rua/Av., Nº, Edif., apto Nº:


Cidade:

Bairro:
UF:

Cargo/Função:

Tempo de Serviço:
e-mail:
Curso de Graduação (Área):

Instituição:
UF:
País:
Ano de Conclusão:


Exame de Proficiência: 

[  ] Inglês   [  ] Francês   [  ] Espanhol   


         
_________     , ______ de ____________ de 2008

_________________________________________
Assinatura do Candidato


Aprovação da Inscrição 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Assinatura do Coordenador do Curso/ Membro da Comissão do Processo Seletivo



































ANEXO II – FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRÉ- PROJETO DE PESQUISA
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 
MESTRADO EM LETRAS: LINGUAGENS E REPRESENTAÇÕES 

file_6.jpg

file_7.wmf




NOME DO CANDIDATO


TÍTULO DO PROJETO


LINHAS DE PESQUISA DO PROGRAMA
(    ) Literatura e Cultura: representações em perspectiva  
(    ) Linguagem: descrição e discurso   


POSSÍVEIS ORIENTADORES
(Docentes do Mestrado)
OPÇÃO 1____________________________________
OPÇÃO 2 ___________________________________




Importante:
Não incluir identificação em qualquer outra parte do pré-projeto, que receberá um código no ato de inscrição, quando essa folha de identificação será removida.  Se qualquer página subseqüente do texto incluir identificação o candidato será desclassificado.  Esta informação deve ser excluída antes de salvar o documento













ILHÉUS – BAHIA
2008 












ANEXO III – PRÉ- PROJETO DE PESQUISA (máximo de 10 laudas)
NÚMERO DE INCRIÇÃO DO CANDIDATO
(Preenchido pelo mestrado)


TÍTULO DO PROJETO


LINHA DE PESQUISA
 


POSSÍVEIS ORIENTADORES
(Docentes do Mestrado)
OPÇÃO 1____________________________________
OPÇÃO 2 ___________________________________




Resumo (máximo 250 palavras - máximo 5 palavras-chave)










1. INTRODUÇÃO
Apresentar objetivamente o tema, com a delimitação do problema, hipótese(s) e justificativa.

2. OBJETIVOS
Explicitar os objetivos (geral e específicos) a serem desenvolvidos. 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

5. METODOLOGIA
Descrever a metodologia empregada e como os objetivos serão alcançados.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Relacionar as referências citadas.
















ANEXO IV- BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
LINHA DE PESQUISA: LITERATURA E CULTURA: REPRESENTAÇÕES EM PERSPECTIVA
BHABHA, H. O Local da Cultura. Trad. de Myriam Avila, Eliana Lourenço de Lima Reis, Glaucia Renate Gonçalves. Belo Horizonte: ed. UFMG, 2003.

CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas híbridas. Trad. Ana Regina Lessa, Heloisa
Pezza Cintrão. São Paulo: EDUSP, 2000.

DERRIDA, Jacques.  Gramatologia. Trad. Miriam Chnaiderman e Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Perspectiva, 1975.

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Trad. Fanny Wrobel. Rio de
Janeiro: Zahar, 1978.

HUTCHEON, Linda. Poética do pós-modernismo: história, teoria, ficção. Trad. Ricardo Cruz. Rio de  Janeiro: Imago, 1991.




LINHA DE PESQUISA: LINGUAGEM: DESCRIÇÃO E DISCURSO

BHABHA, H. O Local da Cultura. Trad. de Myriam Avila, Eliana Lourenço de Lima Reis, Glaucia Renate Gonçalves. Belo Horizonte: ed. UFMG, 2003.

BAKHTIN, Mikhail (Volochínov). Marxismo e Filosofia da Linguagem. 7. ed. Trad. Michel Lahud et al. São Paulo: Hucitec, 1995. Cap. 6 e 9.

DERRIDA, Jacques. Gramatologia. Trad. Miriam Chnaiderman e Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Perspectiva, 1975. 

SAUSSURE, F. de. Curso de Lingüística Geral. Trad. de Antônio Chelini, José Paulo Paes e Izidoro Blikstein. 20. ed. São Paulo: Cultrix, 1995.

SIGNORINI, I. (Org.) Lingua(gem) e Identidade: elementos para uma discussão no campo aplicado. Campinas: Mercado de Letras. 1998.





















ANEXO V – TERMO DE COMPROMISSO
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 
MESTRADO EM LETRAS: LINGUAGENS E REPRESENTAÇÕES 
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TERMO DE COMPROMISSO




Eu, _______________________________________________________________, 
                                                                                                               (nome completo)
____________________________, ______________________, Carteira de                                  (nacionalidade)                                                     			(estado civil) 
Identidade nº ________________, CPF _____________________, venho, por meio deste, assumir compromisso de dedicação às atividades durante o desenvolvimento do Mestrado em Letras: Linguagens e Representações e de participação em eventos científicos na área de minha pesquisa, com apresentação de trabalho.

Local: 

Assinatura:

