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EDITAL Nº 1/2022
EDITAL DE INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA PARA O PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM LETRAS (PPGEL) –
DOUTORADO – 2023-2026

A Universidade Federal do Piauí� (UFPI), por meio da Pro� -Reitoria de Ensino de Po� s-Graduaça3o (PRPG),  da  Diretoria  do Centro  de Cie�ncias  Humanas e  Letras (CCHL) e da Coordenaça3o  do Programa  de  Po� s-Graduaça3o  em  Letras  (PPGEL),  no  uso  de  suas  atribuiço3 es,  comunica  a abertura de inscriço3 es para a seleça3o de candidatos(as), atrave�s de processo seletivo remoto, para uma nova turma do PPGEL, em ní�vel de Doutorado Acade�mico, nas a� reas de Linguí�stica e de Estudos Litera� rios, com base nas Resoluço3 es nº 316/22 (CEPEX-UFPI); nº 98/21 (CEPEX/UFPI) e nº 263/13 (CEPEX/UFPI), ale�m das normas constantes neste Edital. 
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E DO NÚMERO DE VAGAS

1.1 A seleça3o objetiva o preenchimento de até 26 (vinte e seis) vagas para o PPGEL, em ní�vel de Doutorado Acade�mico, sendo até 15 (quinze) vagas para a� rea de Linguí�stica e até 11 (onze) 

vagas para a a� rea de Estudos Litera� rios, distribuí�das da seguinte forma:
a) LINGUÍSTICA:  até 06 (seis) vagas para ampla concorre�ncia; em atendimento a>  Resolução 

nº 98/21 (CEPEX/UFPI),  até 03 (três) vagas destinadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos  ou indí�genas;  ainda em atendimento  a>  Resolução nº 98/21 (CEPEX/UFPI),  até 02 

(duas) vagas destinadas a candidatos com deficie�ncia (PCD); em atendimento a>  Resolução nº 

263/13  (CEPEX/UFPI),  até  03  (três)  vagas para  o  PCI  da  UFPI,  para  o  qual  podem  se candidatar profissionais portadores de diploma ou certificado de curso de Mestrado em a� reas do conhecimento que tenham afinidade de interesse com as linhas de pesquisa em Linguí�stica do PPGEL; e até 01 (uma) vaga destinada a candidatos(as) estrangeiros(as). Sera�  considerado(a) candidato(a) estrangeiro(a) aquele(a) que na3 o possua naturalizaça3 o/nacionalidade brasileira e  resida no Brasil,  aquele(a)  que  na3 o  possua  naturalizaça3 o/nacionalidade  brasileira  e  na3 o resida no Brasil ou aquele(a) que tenha visto tempora� rio de reside�ncia no Brasil. 
b) ESTUDOS LITERÁRIOS: até 05 (cinco) vagas para ampla concorre�ncia; em atendimento a>  
Resolução  nº  98/21  (CEPEX/UFPI), até  02  (duas)  vagas destinadas  a  candidatos autodeclarados  pretos,  pardos  ou  indí�genas;  ainda  em  atendimento  a>  Resolução  nº  98/21 

1



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRASCampus Universita� rio Petro� nio Portela – Bairro Ininga – Teresina-PICEP: 64.049-550 – e-mail: posletras@ufpi.br– Fone (086) 3215 5942

(CEPEX/UFPI),  até  01  (uma)  vaga destinada  a  candidatos  com  deficie�ncia  (PCD);  em atendimento a>  Resolução nº 263/13 (CEPEX/UFPI), até 02 (duas) vagas para o PCI da UFPI, para o qual podem se candidatar profissionais portadores de diploma ou certida3o de curso de Mestrado  em  a� reas  do  conhecimento  que  tenham  afinidade  de  interesse  com  as  linhas  de pesquisa  na  a� rea  de  Estudos  Litera� rios  do  PPGEL;  e  até  01  (uma) vaga  destinada  a candidatos(as) estrangeiros(as), para efeito deste Edital, aquele(a) com reside�ncia permanente no  exterior,  no  momento  da  inscriça3o.  Os/As  candidatos/as  estrangeiros/as  com  reside�ncia tempora� ria ou permanente no Brasil devera3o submeter-se aos crite�rios para concorre�ncia para cidada3os brasileiros. 
1.2 Os(as)  candidatos(as)  negros(as)  (pretos(as)  ou  pardos(as))  e  os(as)  candidatos(as) indí�genas concorrera3o concomitantemente a> s vagas reservadas e a> s vagas destinadas a>  ampla concorre�ncia, de acordo com sua classificaça3o neste processo seletivo.
1.3 Os(as) candidatos(as) com deficie�ncia concorrera3o concomitantemente a> s vagas reservadas e a> s  vagas destinadas a>  ampla concorre�ncia,  de acordo com sua classificaça3o neste processo seletivo.
1.4 Os(as)  candidatos(as)  do PCI  da  UFPI  e  os(as)  candidatos(as)  estrangeiros  concorrera3o apenas a> s vagas reservadas para o respectivo segmento, de acordo com sua classificaça3o neste processo  seletivo,  na3o  concorrendo  a> s  vagas  destinadas  a>  ampla  concorre�ncia  e  nem  a> s destinadas a> s aço3 es afirmativas.
1.5 A disponibilidade total de vagas previstas neste Edital na3o implica, necessariamente, que todas sera3o preenchidas.
1.6 Cabera�  aos  membros  da  Comissa3o,  ou  insta�ncia  equivalente,  providenciar,  em  cara� ter obrigato� rio, a plataforma, o  link e as gravaço3 es de todas as etapas. Todas as gravaço3 es ficara3o sob a guarda da Comissa3o Avaliadora e podera3o ser solicitadas, caso haja necessidade.
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QUADRO-RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

 LINGUÍSTICA ESTUDOS LITERÁRIOS

AMPLA 
CONCORRÊNCIA

6 5
PPI (Pretos, Pardos e 

Indígenas)
3 2

PCD (Pessoa com 
Deficiência)

2 1
PCI (Plano de 

Capacitação Interna)
3 2

 ESTRANGEIRO(A) 1 1
TOTAL 15 11

2 DAS INSCRIÇÕES

2.1 As  inscriço3 es,  que  sa3o  gratuitas,  sera3o  realizadas  no  Sistema  Integrado  de  Gesta3o  de Atividades  Acade�micas  (SIGAA),  da  UFPI,  atrave�s  do  acesso  ao  sí�tio: https://sigaa.ufpi.br/sigaa/public/home.jsf , no perí�odo de 9 de setembro a 10 de outubro de 2022,  ate�  as  23h59min,  tanto  para  a  a� rea  de  Linguí�stica  quanto  para  a  a� rea  de  Estudos Litera� rios.
2.1.1 O candidato com deficie�ncia  (PCD) devera�  declarar sua situaça3o  no  ato da inscriça3o  e apresentar  laudo  me�dico  (conforme  subitem  2.2.2,  alí�nea  h  e  (ANEXO  10 deste  Edital), atestando  a  espe�cie  e  o  grau  ou  ní�vel  de  deficie�ncia,  com  expressa  refere�ncia  ao  co� digo 

3



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRASCampus Universita� rio Petro� nio Portela – Bairro Ininga – Teresina-PICEP: 64.049-550 – e-mail: posletras@ufpi.br– Fone (086) 3215 5942

correspondente da Classificaça3o Internacional de Doenças (CID), bem como a prova�vel causa da deficie�ncia, conforme determinaça3o da Resolução nº 98/21 (CEPEX/UFPI).

2.1.2 O  candidato  que,  em  raza3o  de  quaisquer  crenças  religiosas,  na3o  puder  participar  de etapa(s) deste processo seletivo aos sa�bados devera�  declarar tal situaça3o no ato da inscriça3o, a fim  de  que  a  Comissa3o  Avaliadora  possa  proceder  ao  remanejamento  de  dia  e  hora� rio,  em comum acordo com o/a candidato/a.
2.2 No ato da inscriça3o, o(a) candidato(a) devera�  anexar os documentos necessa� rios,  os quais 

devem estar  organizados na ordem dos subitens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3, e respectivas alí�neas, deste edital, em tre�s arquivos diferentes, digitalizados, cada um, em um PDF u� nico.
2.2.1 Arquivo 1:a) Projeto de pesquisa sem qualquer tipo de identificaça3o do/a candidato/a, para garantir avaliaça3o a> s cegas, seguindo as orientaço3 es constantes no ANEXO 3 deste Edital.
2.2.2 Arquivo 2: Documentos pessoais digitalizados e organizados em arquivo u� nico, a saber: a) Co� pia digitalizada (frente e verso) da Identidade (RG) e do CPF, caso este na3o conste no RG;b) Fotografia de rosto digital tamanho 3x4, oficial, recente e ní�tida;c) Histo� rico escolar de Mestrado, seja acade�mico ou profissional;d) Co� pia digitalizada e autenticada do Diploma ou Certificado de Mestrado (frente e verso) em Letras (ou a� reas afins) ou declaraça3o de que defendera�  a dissertaça3o de Mestrado antes do iní�cio das atividades do Doutorado;

2.2.2.1  Diplomas  obtidos  fora  do  Paí�s  devem  estar  devidamente  validados  por Instituiça3o  de  Ensino  Superior  Brasileira,  reconhecida  pelo  MEC,  conforme 
Resolução nº 065/2017-CEPEX;
2.2.2.2 Concludentes  de  cursos  de  po� s-graduaça3o  stricto  sensu,  em  ní�vel  de Mestrado Acade�mico ou Profissional, podera3o fazer matrí�cula proviso� ria e contara3o com  um  prazo  de  60  (sessenta)  dias,  contados  a  partir  da  data  da  matrí�cula proviso� ria,  para entregar comprovante de entrega da versa3o final da dissertaça3o, 
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conforme  Resolução  022/14-CEPEX.  O  na3o  atendimento  ao  prazo  estipulado implicara�  em cancelamento imediato da matrí�cula proviso� ria;
2.2.2.3 No caso especí�fico de candidatos estrangeiros, apresentar co� pia digitalizada dos  seguintes  documentos:  passaporte  e  Diploma  de  Mestre  (frente  e  verso) reconhecido  por  uma  Instituiça3o  de  Ensino  Superior  Brasileira  ou  com  Selo  do Consulado do Brasil, para curso realizado fora do paí�s;
2.2.2.4 O  candidato  estrangeiro,  cuja  lí�ngua  materna  na3o  e�  o  portugue�s,  devera�  tambe�m apresentar,  no  ato da inscriça3o,  co� pia  do Certificado de Proficie�ncia  em Lí�ngua Portuguesa para Estrangeiros – CELPE-BRAS;
2.2.2.5 A declaraça3o ou o termo de compromisso sa3o os documentos que ratificam a disponibilidade para o cumprimento das atividades de orientaça3o, produça3o da tese e  demais  exige�ncias  no  desenvolvimento  do  curso,  devendo  o  candidato corresponder integralmente a essas exige�ncias durante a realizaça3o do curso.f) Documento atual (emitido nos u� ltimos tre�s meses) que comprove ser servidor efetivo da UFPI, caso concorra a> s vagas destinadas ao Programa de Capacitaça3o Interna (PCI);g)  O(a)  candidato(a)  que  concorrer  a>  vaga  prevista  para  autodeclarados(as)  negros(as) (pretos(as)  e  pardos(as))  deve  entregar,  no  ato  de  inscriça3o,  declaraça3o  em  que  se autodeclara  negro(a)  (preto(a)  e  pardo(a))  (ANEXO  9  deste  Edital)  e,  para  fins  de comprovaça3o dessa condiça3o, passara�  por banca de heteroidentificaça3o e� tnico-racial, a qual sera�  de responsabilidade da PRPG/UFPI. h) O(a) candidato(a) que concorrer a>  vaga prevista para indí�genas deve entregar, no ato de inscriça3o,  declaraça3o  da organizaça3o  social  do povo indí�gena sobre sua condiça3o  e� tnica, assinada  por  liderança  reconhecida  (cacique,  paje� ,  conselho  de  liderança  ou  outra representaça3o  interna)  de  sua  respectiva  comunidade.  Ale�m  disso,  e�  obrigato� ria,  para inscriça3o, a assinatura do termo de autodeclaraça3o indí�gena (ANEXO 9 deste Edital).i)  Laudo  me�dico  original  ou  co� pia  autenticada  em  carto� rio  (para  os  candidatos  que concorrem a>  vaga para pessoas com deficie�ncia, com data de expediça3o de, no ma�ximo, 6 (seis) meses retroativos a>  data do te�rmino da inscriça3o, assinado por Me�dico devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM), e que conste, para fins comprobato� rios, o nu� mero de registro do me�dico na referida entidade de classe, atestando a espe�cie e o grau 
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ou ní�vel de deficie�ncia, com expressa refere�ncia ao co� digo correspondente da Classificaça3o Internacional de Doenças (CID), inclusive para assegurar a previsa3o de adaptaça3o de sua prova e as condiço3 es de realizaça3o dela, informando tambe�m o seu nome, documento de identidade (RG) e o nu� mero do CPF,  conforme as diretrizes do modelo constante  neste Edital (ANEXO 10).
2.2.3  Arquivo  3: Documentos  acade�micos  e  profissionais  digitalizados  e  organizados  em 

arquivo único, a saber:a)  Co� pia  digitalizada  do  Curriculum  Lattes,  cujo  preenchimento  deve  ser  realizado  na Plataforma do CNPq, atrave�s do acesso a>  pa� gina da internet: http://lattes.cnpq.br/b) A ficha de pontuaça3o digitalizada referente ao currí�culo Lattes, devidamente preenchida (modelo conforme o ANEXO 6).
2.2.3.1 A  ficha  de  pontuaça3o  que  não  vier  preenchida  não  terá  a  pontuação 

verificada, mesmo com o envio de documentaça3o comprobato� ria do currí�culo;c)  Co� pia  digitalizada  apenas da  documentaça3o  que  comprove  as  atividades  e/ou  as publicaço3 es constantes na ficha de pontuaça3o (ANEXO 6). Os documentos comprobato� rios do currí�culo devem estar ordenados conforme os itens aparecem na ficha de pontuaça3o.d)  Projeto  de  pesquisa  com a  identificaça3o  do(a)  candidato(a),  seguindo as orientaço3 es constantes no ANEXO 3 deste Edital.
2.2.3.2 Na3o  sera3o  aceitos,  em  nenhuma  hipo� tese,  documentos  enviados  apo� s  a efetivaça3o da inscriça3o.

3 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

3.1 Para a homologaça3o da inscriça3o neste processo seletivo, sera3o analisados os documentos digitalizados apresentados pelo(a) candidato(a), em conformidade com a legislaça3o vigente e as exige�ncias do presente Edital.  A ause�ncia de qualquer documento exigido nos subitens  2.2.1, 
2.2.2 e  2.2.3 deste  Edital,  a  apresentaça3o  de  documentos  em  desacordo  com  a  ordenaça3o indicada, bem como a falta de legibilidade de tais documentos, resultara3o no indeferimento da inscriça3o;
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3.2 Em caso de indeferimento de sua inscriça3o, o(a) candidato(a) podera�  interpor recurso junto a>  Comissa3o de Seleça3o, conforme procedimentos especificados no item 7 deste Edital, em data prevista no Cronograma de Execuça3o do Processo Seletivo (ANEXO 1 deste Edital);
3.3 O(A) candidato(a) que na3o tiver a sua inscriça3o deferida pela Comissa3o de Seleça3o, apo� s a ana� lise do recurso, sera�  eliminado(a) deste processo seletivo.
 

4 DA INDICAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 

4.1 No  ato  de  inscriça3o  para  o  processo  seletivo,  o  candidato(a)  devera�  indicar  o(a) orientador(a) pretendido(a) no Requerimento de Inscriça3o (modelo do SIGAA), observando a lista de docentes com disponibilidade de vagas (ANEXO 2 deste Edital) e tambe�m disponí�vel para  consulta  na  pa�gina  do  PPGEL  (https://sigaa.ufpi.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?id=348  );
4.2 As vagas sera3o preenchidas pelos(as) candidatos(as) que obtiverem a me�dia ponderada final mais alta, seguindo a ordem decrescente de classificaça3o ate�  completar o nu� mero total de vagas ofertadas por cada a� rea de concentraça3o;
4.3 Na3o ha�  obrigatoriedade de preenchimento total das vagas por cada a� rea de concentraça3o.

5 DAS ETAPAS DA SELEÇÃO

5.1 ETAPA I – PROJETO (etapa eliminatória)

5.1.1 Análise do Projeto de Pesquisa

5.1.1.1 O projeto sera�  preliminarmente verificado pelo(a) orientador(a) pretendido(a), mesmo na3o fazendo parte da Comissa3o de Seleça3o,  para que se constate a adequaça3o tema� tica a>  sua linha de pesquisa. 
5.1.1.2 A  etapa  de  avaliaça3o  do  projeto,  pela  Comissa3o  avaliadora,  e�  eliminato� ria  em  duas situaço3 es: a) se o projeto na3o estiver adequado a>  linha de pesquisa do(a) orientador(a) pretendido(a); b) se o projeto receber nota menor que 7,0 (sete ví�rgula zero) 
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5.1.1.2.1 A  etapa  de  avaliaça3o  do  projeto,  pela  Comissa3o  avaliadora,  sera�  classificato� ria para aqueles que obtiverem nota maior ou igual a 7,0 (sete ví�rgula zero);
 5.1.1.3 O projeto sera�  avaliado levando-se em consideraça3o os seguintes crite�rios: a) coere�ncia e articulaça3o entre as informaço3 es contidas nas seço3 es do projeto, com especial atença3o para a relaça3o entre problema de pesquisa, objetivos, teoria e metodologia;b)  caracterizaça3o  clara  e  delimitada  do  problema  ou  tema  de  pesquisa  com  apoio  em bibliografia pertinente e/ou na realidade social; c) justificativa da releva�ncia e/ou contribuiço3 es e/ou inovaço3 es da proposta, considerando a relaça3o com a a� rea proposta pelo(a) candidato(a) e o estado atual das pesquisas;d) clareza, releva�ncia, coere�ncia entre si e exequibilidade dos objetivos geral e especí�ficos;e) consiste�ncia, cobertura, pertine�ncia e/ou atualizaça3o da fundamentaça3o teo� rica;f) adequaça3o da metodologia ao problema de pesquisa e aos objetivos, bem como clareza, pertine�ncia e descriça3o adequada da metodologia considerando o tipo de pesquisa;g) cronograma pertinente ao percurso de estudo e orientaça3o metodolo� gica;h) refere�ncias bibliogra� ficas atualizadas e fundamentais ao objeto pesquisado;i) correça3o de linguagem, adequaça3o a> s normas da ABNT e adequaça3o a>  macroestrutura do projeto indicada no Edital.
5.2 ETAPA II Arguição de Projeto 

5.2.1 A etapa de arguiça3o, a ser realizada de forma remota atrave�s de uma plataforma digital a ser informada durante a divulgaça3o do cronograma das arguiço3 es, consistira�  de dois momentos:a)  Defesa  do  Projeto  de  pesquisa,  com  duraça3o  de  5  (cinco)  ate�  10  (dez)  minutos  de exposiça3o pelo(a) candidato(a);b) Resposta a questionamentos acerca do projeto de pesquisa, com duraça3o me�dia de 10 (dez)  a  15  (quinze)  minutos,  com  base  nos  crite�rios  do  item  5.1.2.3  deste  Edital  e  de questo3 es relacionadas ao conteu� do do projeto como um todo. 
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5.2.1.1 Esta  etapa e�  eliminato� ria  para quem obtiver  nota menor que 7,0 (sete 

vírgula zero) e classificato� ria para quem obtiver nota maior ou igual a 7,0 (sete 

vírgula zero);
5.2.1.2 Os  links das arguiço3 es sera3o disponibilizados oportunamente na pa�gina do PPGEL.

5.2.2 Para a etapa de arguiça3o, o(a) candidato(a) devera�  apresentar documento oficial com foto. Em seguida, o(a) candidato(a) fara�  a defesa do projeto no tempo regulamentar de 5 (cinco) a 10 (dez) minutos, sem apoio de material de leitura, em qualquer formato e suporte.  
5.2.3 O(A)  candidato(a)  sera�  avaliado(a)  com  base  nos  seguintes  crite�rios  (ANEXO 5  deste Edital):a) Defesa do projeto de pesquisa: domí�nio do conteu� do e clareza sobre as seço3 es e etapas da pesquisa;  consiste�ncia  argumentativa;  poder  de  sí�ntese  e  distribuiça3o  sequencial  das informaço3 es no tempo estabelecido; articulaça3o entre o conteu� do das seço3 es do projeto, entre o problema de pesquisa e os objetivos, entre as teorias e a metodologia empregadas.b)  Capacidade  argumentativa:  responder  aos  questionamentos  feitos  pela  Comissa3o avaliadora, demonstrando domí�nio da teoria, da metodologia e dos conceitos centrais da pesquisa.c) Desempenho: segurança na apresentaça3o dos conceitos centrais da pesquisa; clareza da exposiça3o e utilizaça3o de termos coerentes com a perspectiva acade�mico-cientí�fica.

5.2.3.1 Nesta  etapa,  espera-se  do  candidato:  postura  respeitosa,  autocontrole, emprego de linguagem apropriada ao contexto do processo seletivo e cordialidade no tratamento a>  Comissa3o avaliadora. Em caso de descumprimento desses itens, o candidato sera�  eliminado das demais etapas do processo seletivo;
5.2.3.2 Caso haja perda de conexa3o com a internet, problemas de energia ele� trica ou qualquer  outro  motivo  atí�pico  que  venha  a  interromper  a  avaliaça3o,  o(a) candidato(a)  devera�  interpor  recurso  encaminhado  ao  Protocolo  Geral  da  UFPI, atrave�s do e-mail:  protocologeral@ufpi.edu.br, no prazo de 24h, a contar do dia e hora� rio da realizaça3o do exame, apresentando justificativa técnica, acompanhada de documentaça3o comprobato� ria.
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5.2.4 Tanto na etapa de Avaliaça3o do Projeto quanto na de Arguiça3o dele, a nota final atribuí�da sera�  a me�dia aritme�tica das notas dadas por cada avaliador(a),  enfatizando-se que todos(as) candidatos(as)  sempre  sera3o  avaliados(as)  por  três membros  da  Comissa3o  de  Seleça3o, excetuando-se o(a) orientador(a) pretendido(a).
5.3 ETAPA III – Prova de Títulos (de caráter classificatório)

5.3.1 A prova de tí�tulos, com pontuaça3o de  0 (zero) a 10 (dez), constitui-se da avaliaça3o do Currí�culo  Lattes,  que  sera�  pontuado  de  acordo  com  o  que  esta�  estabelecido  na  Ficha  de 

Pontuação  (ANEXO  7),  em  relaça3o  a  cada  tí�tulo  listado  e  sua  respectiva  pontuaça3o, considerando o evento de classificaça3o de perio� dicos Qualis (quadrie�nio 2013-2016), conforme consta na plataforma Sucupira;
5.3.2 A comprovaça3o de tí�tulo referente ao magiste�rio precisa informar a data de ingresso no trabalho e a data de saí�da, de modo a ficar claro por quantos perí�odos (semestres) ou anos o(a) candidato(a) desempenhou a funça3o;
5.3.3 O(A) candidato(a) deve apresentar apenas os documentos que possam ser pontuados de acordo  com  o  que  foi  estabelecido  no  ANEXO  7 (Ficha  de  pontuaça3o  deste  Edital).  O(A) candidato(a) devera�  tambe�m marcar na ficha de pontuaça3o os tí�tulos apresentados, indicando a pontuaça3o de cada um. No caso de ficha de pontuaça3o sem marcaça3o, a pontuaça3o sera�  zero;
5.3.4 Ao(AK ) candidato(a) que obtiver o maior nu� mero de pontos absolutos, na prova de tí�tulos, sera�  atribuí�da nota 10,0 (dez). As notas dos(as) demais candidatos(as) sera3o obtidas por regra de tre�s em relaça3o a>  nota do(a) candidato(a) com maior pontuaça3o;
5.3.5 Ainda e�  preciso considerar que:a)  Em caso de artigos,  resenhas, resumos e trabalhos completos em anais de eventos, so�  sera3o pontuadas as publicaço3 es com ISSN/ISBN;b) Na3o sera3o pontuadas publicaço3 es e apresentaço3 es orais anteriores a janeiro de 2018, e sera3o  consideradas  apenas as  informaço3 es  listadas  pelo(a)  candidato(a)  na  Ficha  de Pontuaça3o.
5.3.6 Os casos omissos sera3o julgados pelas respectivas comisso3 es examinadoras.
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6 DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO

6.1 O preenchimento das vagas se dara�  mediante o resultado classificato� rio final, em pontos, que sera3o obtidos pela me�dia ponderada do projeto (peso 4) e da arguiça3o sobre os projetos (peso 6),  posteriormente acrescida da nota da Prova de Tí�tulos, limitando-se a>  quantidade de vagas declaradas no presente Edital;
6.2 Na hipo� tese de na3o haver candidatos(as) cotistas negros(as) (pretos(as) ou pardos(as)) ou indí�genas  aprovados(as)  em  nu� mero  suficiente  para  ocupar  as  vagas  reservadas,  as  vagas remanescentes  sera3o  revertidas  para  a  ampla  concorre�ncia  e  sera3o  preenchidas  pelos(as) demais candidatos(as) aprovados(as), observada a ordem de classificaça3o;
6.3 Na hipo� tese de na3o haver candidatos(as) cotistas com deficie�ncia aprovados(as) em nu� mero suficiente  para ocupar as vagas reservadas,  as  vagas remanescentes sera3o  revertidas para a ampla  concorre�ncia  e  sera3o  preenchidas  pelos(as)  demais  candidatos(as)  aprovados(as), observada a ordem de classificaça3o;
6.4 Se  na3o  houver  candidatos(as)  do  Programa  de  Capacitaça3o  Interna  (PCI)  da  UFPI  ou candidatos(as)  estrangeiros(as)  aprovados  em  nu� mero  suficiente  para  ocupar  as  vagas reservadas,  as  vagas  remanescentes  sera3o  revertidas  para  a  ampla  concorre�ncia  e  sera3o preenchidas  pelos(as)  demais  candidatos(as)  aprovados(as),  observada  a  ordem  de classificaça3o;
6.5 Em  caso  de  desiste�ncia  de  candidato(a)  negro(a)  (preto(a)  ou  pardo(a))  ou  indí�gena, candidato(a) com deficie�ncia, candidato(a) do(a) Programa de Capacitaça3o Interna da UFPI ou candidato(a) estrangeiro(a),  aprovado(a)  em vaga reservada,  a  vaga sera�  preenchida pelo(a) candidato(a)  posteriormente  classificado(a)  dentro  da  respectiva  aça3o  afirmativa  ou  cota reservada neste Edital;
6.6 O preenchimento de todas as vagas na3o e�  obrigato� rio, raza3o pela qual emprega-se o termo 
até em todas as menço3 es a>  quantidade de vagas potencialmente preenchidas;
6.7 Em caso de empate em nu� mero de pontos, o desempate ocorrera�  em observa�ncia a>  maior nota  obtida pelo(a)  candidato(a)  nas etapas do processo seletivo,  de acordo com a seguinte ordem de prioridade:
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a) Nota obtida na Avaliaça3o do Projeto;b) Nota obtida na Arguiça3o sobre o Projeto;c) Nota obtida na Prova de Tí�tulos (Plataforma Lattes).
6.8 Em caso de persistir o empate, o desempate sera�  em prol do(a) candidato(a) que tiver a maior idade, considerando ano, me�s e dia de nascimento. 

7 DOS RECURSOS

7.1 O(A) candidato(a) podera�  pleitear junto a>  Comissa3o Examinadora a revisa3o ou impugnaça3o dos  resultados  de  qualquer  uma  das  etapas  do processo seletivo,  de  acordo com  os  prazos definidos no Cronograma de Execuça3o deste Edital (ANEXO 1);
7.2 Os recursos devera3o ser encaminhados a>  Comissa3o de Seleça3o via Protocolo Geral, atrave�s do e-mail: protocologeral@ufpi.edu.br;
7.3  Os  recursos  devem  estar  fundamentados,  considerando  instruço3 es  presentes  no  Edital, especialmente quanto aos direcionamentos e crite�rios de avaliaça3o. O(A) candidato(a) devera�  preencher  o  formula� rio,  ANEXO  11,  com  a  sua  solicitaça3o.  Recursos  inconsistentes  ou desrespeitosos aos membros da Comissa3o, ao Programa de Po� s-Graduaça3o em Letras (PPGEL) ou a>  Universidade Federal do Piauí� (UFPI) sera3o indeferidos pelas Comisso3 es de Seleça3o.

8 DA PROFICIÊNCIA EM LEITURA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA – LE

8.1  Conforme  as  resoluço3 es  101/14  (CEPEX/UFPI)  e  316/22  (CEPEX-UFPI),  a  Comissa3o Permanente  de  Seleça3o  (COPESE)  e�  responsa�vel  pelos  Exames  de  Proficie�ncia  em  Lí�ngua Estrangeira, devendo o candidato ao doutorado apresentar, no ato da matrí�cula Institucional ou em ate�  12 (doze) meses apo� s a data de matrí�cula, dois certificados de Proficie�ncia em Lí�ngua Estrangeira (Ingle�s e France�s ou Espanhol);
8.2 Sera3o  aceitos  atestados  de  proficie�ncia  emitidos  pela  UFPI  e  oriundos  de  quaisquer instituiço3 es pu� blicas ou privadas de ensino superior, que funcionem no Brasil, ale�m de atestado de proficie�ncia oriundo da Universidade de Cambridge (FCE, CAE, IELTS), Instituto Cervantes, Aliança Francesa (DILF, DELF, DALF) e TOEFL;
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8.3 Conforme a Resolução 316/22 (CEPEX/UFPI), os Exames de Proficie�ncia de que tratam os para� grafos 8.1 e 8.2 tera3o validade de 3 (tre�s) anos para o mestrado e 5 (cinco) anos para o doutorado; 
8.4 Conforme a  Resolução 101/14 (CEPEX/UFPI),  egressos de Programa de Po� s-Graduaça3o 
Stricto Sensu recomendados pela CAPES em ní�vel de mestrado que ja�  tiveram proficie�ncia aceita pelos respectivos programas devera3o apresentar apenas um atestado de proficie�ncia em lí�ngua estrangeira diferente daquela apresentada no mestrado, quando for realizar sua matrí�cula em curso de doutorado,  podendo o referido atestado ter perí�odo de validade de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do te�rmino do mestrado;
8.5 O  recebimento,  a  ana� lise  e  o  registro  acade�mico  do  atestado  de  proficie�ncia  em  lí�ngua estrangeira no Histo� rico do SIGAA sera3o de responsabilidade da Coordenaça3o do PPGEL/UFPI;
8.6 O(A) aprovado(a) pode apresentar os atestados de proficie�ncia em duas lí�nguas estrangeiras aceitas pelo Programa ate�  12 (doze) meses apo� s a data da matrí�cula institucional.  

9 DA MATRÍCULA

9.1 MATRÍCULA INSTITUCIONAL

9.1.1 A Matrí�cula Institucional para o Doutorado em Letras no trie�nio 2023/2026 sera�  realizada na Coordenaça3o do Programa de Po� s-Graduaça3o em Letras (PPGEL),  em perí�odo previsto no Calenda� rio Universita� rio da Po� s-Graduaça3o 2023 a ser divulgado pela PRPG/UFPI.
9.1.2 No  ato  da  Matrí�cula  Institucional,  o(a)  candidato(a)  devera�  apresentar  co� pias, comprovando a seguinte documentaça3o:a) CPF;b) RG ou RNE (no caso de candidatos estrangeiros);c) Diplomas de graduaça3o e mestrado;d) Histo� rico Escolar do Mestrado;e) 1 (uma) foto 3x4;f) Comprovante de reside�ncia;g) Documento de quitaça3o com o Serviço Militar (para os candidatos do ge�nero masculino);
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h)  Declaraça3o  de  conhecimento  (com  firma  reconhecida  em  carto� rio)  do  Art.  29  da 
Resolução no 189/07 do CEPEX (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensa3o – UFPI) e da 
Resolução  nº  022/2014,  de  21  de  fevereiro  de  2014 ,  que  estabelece  um  prazo  de sessenta  dias,  contados  a  partir  da  data  da  matrí�cula  proviso� ria,  para  entregar  os documentos exigidos.

9.1.3 Se for o caso, o(a) candidato(a) devera�  apresentar, no ato da matrí�cula, a declaraça3o da instituiça3o  com  a  qual  tem  ví�nculo  empregatí�cio,  comprometendo-se  a  libera� -lo  parcial  ou integralmente no decorrer da po� s-graduaça3o. Caso o(a) candidato(a) na3o tenha qualquer ví�nculo empregatí�cio, devera�  apresentar uma declaraça3o comprometendo-se a>  dedicaça3o ao curso em pelo menos 20 horas semanais;
9.1.4 Declaraça3o de conhecimento,  devidamente assinada pelo(a) candidato(a),  a respeito do Art. 29 da Resolução nº 189/07, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEX/UFPI), e do Art. 6º da Resolução CEPEX/UFPI nº 133, de 30 de agosto de 2021 , os quais determinam que na3o sera�  permitida a matrí�cula simulta�nea em:I - Dois programas de po� s-graduaça3o stricto sensu;II - Um programa de po� s-graduaça3o stricto sensu e um curso de graduaça3o;III - Um programa de po� s-graduaça3o stricto sensu e um programa de po� s-graduação lato  

sensu.
9.1.5 Em caso de desiste�ncia, ate�  a data da matrí�cula, de candidato(a) aprovado(a) pelo sistema de  cotas,  o  programa  podera�  chamar  candidato(a)  em  fila  de  espera  posteriormente classificado(a) na mesma categoria de cotas;
9.1.6 Candidato(a)  concludente  de  curso  de  mestrado  podera�  fazer  matrí�cula  proviso� ria  no Doutorado do PPGEL/UFPI por um prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da matrí�cula  proviso� ria,  para  entregar  documento  de  integralizaça3o  curricular  do  curso  de mestrado, em conformidade com o Art. 1º da Resolução nº 022/2014-CEPEX/UFPI.

Parágrafo  único: O  na3o  atendimento ao  prazo estipulado de  60  (sessenta)  dias implicara�  em cancelamento imediato da matrí�cula proviso� ria.
10 MATRÍCULA CURRICULAR
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10.1 A matrí�cula curricular sera�  efetivada junto ao Sistema Integrado de Gesta3o de Atividades Acade�micas  –  SIGAA,  no  seguinte  sí�tio:  http://www.sigaa.ufpi.br/  ,  em  perí�odo  previsto  no calenda� rio da po� s-graduaça3o 2023.
11 DO INÍCIO DAS AULAS

11.1 As  aulas  do  perí�odo  letivo  de  2023.1  tera3o  iní�cio  na  data  prevista  no  Calenda� rio Universita� rio da Po� s-Graduaça3o-2023.  
12 DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

12.1 Na3o sera�  permitida a complementaça3o documental fora do prazo fixado para a inscriça3o;
12.2 Sera�  excluí�do de Processo Seletivo, em qualquer uma de suas etapas, o(a) candidato(a) que:a) fizer, em qualquer documento, declaraça3o falsa ou inexata;b) na3o atender a> s determinaço3 es regulamentadas no e pelo presente Edital.
12.3 Todos  os  formula� rios  aqui  citados  estara3o  disponibilizados  na  pa�gina  do  Programa: https://sigaa.ufpi.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?id=348 ;
12.4 Quaisquer  informaço3 es  adicionais  sera3o  disponibilizadas  na  e  pela  Coordenaça3o  do PPGEL/UFPI  (nas  figuras  do  Coordenador  e/ou  dos  servidores  te�cnicos),  membros  das Comisso3 es  Examinadoras,  bem  como  na  pa�gina  do  Programa: https://sigaa.ufpi.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?id=348 ;
12.5 A inscriça3o do(a) candidato(a) implicara�  conhecimento e aceitaça3o de todas as normas reguladoras do Processo Seletivo aqui dispostas e de sua realizaça3o;
12.6 Este Processo Seletivo tem validade apenas para a seleça3o de candidatos(as) com ingresso previsto no PPGEL para o perí�odo letivo 2023.1;
12.7 Os casos omissos sera3o resolvidos pela Comissa3o de Seleça3o e, se necessa� rio, encaminhados ao Colegiado do PPGEL/UFPI;
12.8 Este Edital entrara�  em vigor na data de sua publicaça3o.Teresina, 30 de agosto de 2022
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Prof. Dr. Marcelo Alessandro Limeira dos AnjosCoordenador do Programa de Po� s-Graduaça3o em Letras - PPGEL/UFPI  

Profª. Drª Edna Maria Goulart Joazeiro.Diretora do Centro de Cie�ncias Humanas e Letras - CCHL/UFPI
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ANEXO 1
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO

LINGUÍSTICA E ESTUDOS LITERÁRIOS

ETAPAS
DATAS

Ano: 2022

Inscriço3 es 09 de set - 10 de outHomologaça3o das inscriço3 es 17 de outubroRecurso sobre homologaça3o das inscriço3 es 18 de outubroPublicaça3o de resultado dos Recursos 21 de outubroDivulgaça3o do resultado da ana� lise de projetos 07 de novembroRecurso do resultado da ana� lise de Projetos 08 de novembroResultado do recurso da ana� lise de Projetos 11 de novembroPublicaça3o do Cronograma da Arguiça3o dos Projetos de Pesquisa 14 de novembroArguiça3o dos projetos de pesquisa 16 de nov. - 03 de dezResultado da Arguiça3o 05 de dezembroRecurso do Resultado da Arguiça3o 06 de dezembroPublicaça3o do resultado do Recurso – Arguiça3o 08 de dezembroResultado da Prova de Tí�tulos 13 de dezembroRecurso da Prova de Tí�tulos 14 de dezembroResultado do recurso sobre a Prova de Tí�tulos 15 de dezembroResultado Final da seleça3o 16 de dezembroRecurso do resultado final  19 de dezembroPublicaça3o do Resultado do Recurso - Resultado final 20 de dezembroResultado final a ser publicado pela PRPG 18 a 20 de dezembro
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ANEXO 2
LINHAS DE PESQUISA; DOCENTE; TEMAS DE PESQUISA

E NÚMERO DE VAGAS POR DOCENTE

Área de concentração: LINGUÍSTICA

Linhas de 
pesquisa

Docente Temas de Pesquisa Número de vagas 
por docente

Texto, Discurso e ge�neros  como pra� ticas sociais
Maraisa Lopes

Abordagens  sobre  o  discurso midia� tico;  instrumentos linguí�sticos;  relaça3o entre  mí�dia e ensino de lí�ngua; ensino de lí�ngua materna no brasil; constituiça3o da lí�ngua nacional.
2

Jose�  Ribamar Batista Lopes Ju� nior  
Ana� lise  de  discurso  crí�tica  e educaça3o;  Letramento/discurso  e educaça3o  inclusiva;  ensino  de lí�ngua  portuguesa;  tecnologias digitais  no  ensino  de  lí�ngua portuguesa;  letramentos  em espaços escolares e na3o-escolares

2

Joa3o Benvindo de Moura Ana� lise  do  Discurso Semiolinguí�stica;  Argumentaça3o  e Reto� rica 1
Grama� tica  e le�xico:  descriça3o e ensino Maria Auxiliadora Ferreira Lima

Descriça3o  do  portugue�s  –  ana� lise linguí�stica  em  uma  perspectiva enunciativa;  ensino  de  lí�ngua portuguesa  com e�nfase  no  ensino de grama� tica
1

Marcelo Alessandro Limeira dos Anjos A tradiça3o gramatical brasileira em instrumentos  linguí�sticos  dos se�culos XIX e XX; ensino de lí�ngua portuguesa/grama� tica  e  a produça3o  de  conhecimento  sobre lí�ngua/linguagem,  em  fontes diversas,  a>  luz  da  Historiografia 
1
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Linguí�stica.

Variaça3o/Diversidade Linguí�stica, Oralidade  e Letramentos

Iveuta de Abreu Lopes
Oralidade  e  letramentos  escolar; Variaça3o linguí�stica e norma culta no  ensino  de  lí�ngua  portuguesa; Linguagem  e  ensino  de  Lí�ngua Portuguesa.

1
Catarina de Sena Siqueira Mendes da Costa

Variaça3o  linguí�stica,  oralidade  e letramento  como  pra� ticas  sociais, concepço3 es e propostas de ensino de lí�ngua materna. 1

Maria Ange� lica Freire de Carvalho
Estudos  linguí�sticos  e  cognitivos com  e�nfase  no  ensino  e aprendizagem  de  Leitura  e compreensa3o.  Pra� ticas  de linguagem  no  contexto contempora�neo,  multiletramentos, habilidades  e  estrate�gias  de compreensa3o e produça3o escrita.

1

Juscelino Francisco do Nascimento
Oralidade  e  Letramentos, Variaça3o/Diversidade Linguí�stica e Ensino-aprendizagem  de Portuguesa como Lí�ngua Materna.

2
Nazioze�nio Anto� nio Lacerda Novos  letramentos  na  sociedade contempora�nea,  levando-se  em conta  as  tecnologias  digitais,  um novo  ethos e  uma  nova mentalidade,  e  abrangendo estudos  sobre  objetos  digitais  de aprendizagem  e  ge�neros multimodais  no  ensino  de  lí�ngua portuguesa.  Linguagem, tecnologias digitais e neurocie�ncia na  aprendizagem  de  lí�ngua portuguesa.  Cultura  digital: processos  de  remidiaça3o  e transmidiaça3o  de  ge�neros multimidia� ticos  e  hipermidia� ticos no  ensino  e  aprendizagem  de lí�ngua portuguesa.

2
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Beatriz Gama Rodrigues
Estudos  linguí�sticos  sobre  o desenvolvimento  da  compete�ncia leitora  no  ensino  de  lí�nguas. Letramentos  crí�ticos. Plurilinguismo.  Linguí�stica Aplicada Crí�tica.

1

TOTAL 15

Área de concentração: ESTUDOS LITERÁRIOS

Linha de 
pesquisa

Docente Temas de Pesquisa Número de vagas 
por docente

Literatura, cultura  e sociedade

Alcione Correa Alves
Literaturas  amefricanas  (em  france�s, espanhol,  portugue�s  ou  ingle�s); Problemas (teo� ricos, metodolo� gicos ou epistemolo� gicos)  relativos  a> s literaturas amefricanas.

2

Carlos Andre�  Pinheiro
Literatura  comparada:  a  relaça3o  da teoria  litera� ria  com  outras  a� reas  do conhecimento;  Literatura  moderna  e contempora�nea;  Teoria  do  poema; Literatura  e  outras  artes;  Teorias  do Espaço Ficcional.

1

Dio� genes Buenos Aires de Carvalho
Literatura,  leitura  e  ensino;  estudo da recepça3o  da  narrativa  brasileira; Literatura infantil e juvenil: produça3o e recepça3o;  estudo  da  formaça3o  de leitores  litera� rios  em  contextos escolares e na3o escolares.

1

Emanoel Ce�sar Pires de Assis
Literatura  e  suas  relaço3 es  com  a tecnologia;  Historiografia  litera� ria  e bancos  de  dados  digitais;  Teoria  do Efeito Este� tico. 1

Herasmo Braga Novas  tende�ncias  da  Literatura 2
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de Oliveira Brito

Brasileira Contempora�nea; Literatura e Histo� ria;  Literatura  e  Cinema;  A produça3o  crí�tica  de  Jose�  Guilherme Merquior.
Luizir de Oliveira

Literatura  e  Filosofia:  o  pensamento existencial  na  Literatura;  Literatura  e EO tica; Literatura e Polí�tica (Marxismo e Teoria  Crí�tica);  Literatura,  Filosofia  e Crí�tica da Cultura.
2

Margareth Torres de Alencar Costa
Literatura,  historiografia,  memo� ria, trauma  e  recepça3o  crí�tica  voltadas  a>  escrita  de  si  e  de  ge�nero  (cartas, memo� rias,  romance  histo� rico, autobiografia, testemunho, histo� rias de vida).

1

Sebastia3o Alves Teixeira Lopes
Literatura  po� s-colonial;  Literatura  e identidade:  Identidade  nacional  em narrativas  po� s-coloniais  (ficço3 es contempora�neas,  po� s-1945);  Fontes identita� rias  (sertaneidade,  ge�nero, sexualidade,  religia3o)  em  narrativas ficcionais contempora�neas (po� s-45).

1

TOTAL 11
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ANEXO 3
ORIENTAÇÕES PARA O PROJETO DE PESQUISA

Os  Projetos,  com  extensa3o  mí�nima  de  12  e  ma�xima  de  15  pa�ginas,  precisam  conter obrigatoriamente, mas na3o exclusivamente, as seguintes informaço3 es:
Orientação para escrita do Projeto de pesquisa

Dados identificadores

Nome do candidato:E-mail:Linha de pesquisa:Tí�tulo do projeto:
Orientador

A indicaça3o do orientador pretendido e�  obrigato� ria. O projeto deve estar vinculado aos temas de pesquisa do orientador pretendido.
Título

O tí�tulo deve indicar o conteu� do da pesquisa de forma explí�cita e precisa. Em geral, um tí�tulo destaca um objeto e algum aspecto de sua caracterizaça3o ou de seu comportamento a ser desenvolvido pela ana� lise.
Resumo

Resumo  contendo  sinteticamente  as  informaço3 es  principais  da proposta de pesquisa.
Identificação do 

problema de pesquisa

A  expectativa  e�  a  de  que  nesta  seça3o  haja  a  definiça3o, caracterizaça3o e delimitaça3o, com apoio na bibliografia especí�fica, no  problema/tema  a  ser  investigado.  O  problema/tema  deve traduzir  o  a�mago da investigaça3o,  em funça3o  do qual  as  outras seço3 es se estruturam.
Justificativa Nesta  seça3o,  espera-se  que  o  candidato  explicite,  tomando  por base pesquisas pre�vias, e/ou a realidade social, as razo3 es (teo� ricas e/ou pra� ticas e/ou metodolo� gicas) e a releva�ncia que justificam a realizaça3o do projeto, as quais podem estar relacionadas a lacunas de pesquisa na a� rea e/ou a problemas empí�ricos vivenciados em 
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sociedade.  Tambe�m  se  espera  que  haja  uma  apresentaça3o  de eventuais contribuiço3 es e/ou benefí�cios da investigaça3o, seja para o mundo da pesquisa ou para o mundo real. Deve ficar bem claro aqui a identificaça3o do problema de pesquisa.
Objetivos

Explicitaça3o  do  objetivo  geral  e  dos  objetivos  especí�ficos  que orientara3o  o  desenvolvimento  da  pesquisa.  Espera-se  que  os objetivos  especí�ficos  se  apresentem  como  desdobramentos  do objetivo  geral  e  que  guardem  relaça3o  clara  e  direta  com  o problema ou tema de pesquisa.
Revisão de literatura

Espera-se  que  nesta  seça3o  seja  desenvolvida  uma  discussa3o teo� rica dos principais conceitos, pressupostos e categorias teo� rico-analí�ticas, fazendo um balanço crí�tico do estado da arte. Espera-se que  tanto  obras  de  refere�ncias  fundamentais  do  campo  quanto publicaço3 es mais recentes sirvam de fonte para a discussa3o.

Metodologia

Esta seça3o e�  pensada para descrever explicitamente, com base em abordagens adequadas ao problema de pesquisa, o modo como a investigaça3o sera�  desenvolvida. A depender do tipo de pesquisa, espera-se que haja informaça3o sobre: caracterizaça3o e justificativa da  abordagem  teo� rico-metodolo� gica  escolhida;  descriça3o  dos procedimentos de pesquisa que sera3o utilizados; etapa de coleta dos dados; descriça3o da etapa de ana� lise dos dados.
Cronograma

O  cronograma  deve  apresentar  uma  enumeraça3o  clara  e sequencial das etapas de desdobramento da pesquisa e o tempo estimado para sua realizaça3o.
Referências

As refere�ncias bibliogra� ficas devem enumerar somente os textos que foram consultados na elaboraça3o do Projeto.
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ANEXO 4
AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO PROJETO À LINHA DE ORIENTAÇÃO

Nu� mero de inscriça3o: ________________________________________________________Nome da/o orientador(a) pretendida/o: ___________________________________________Projeto adequado a>  linha de orientaça3o:      (       ) SIM      (      ) NAQ O Justificativa: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ANEXO 5
FICHA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

Nu� mero de inscriça3o: ________________________________________________________Co� digo do Avaliador: ________________________________________________________
Problema 

ou questão 
de pesquisa

Justificativa Objetivos Metodolog
ia

Fundamen
tação 

Teórica ou 
Fortuna 
crítica

Adequação 
da 

linguagem

Coerência 
e inter-

relações 
entre as 

seções do
pro
jeto

0 a 1,0 0 a 2,0 0 a 1,0 0 a 2,0 0 a 2,0 0 a 1,0 0 a 1,0Problema de pesquisa precariamente definido (0,0 – 0,3)
Proposta de pesquisa precariamente justificada(0,0 – 0,7)

Objetivos definidos precariamente (0,0 – 0,3)
Descriça3o metodolo� gica incompleta e inadequada(0,0 – 0,6)

Fundamentaça3 o teo� rica equivocada e/ou incompleta(0,0 – 0,7)

Linguagem, redaça3 o e estrutura textual com muitas inadequaço3 es (0,0 – 0,3)

Coere�ncia e interrelaço3 es entre as seço3 es preca� rias(0,0 – 0,3)

Problema de pesquisa medianamente definido(0,4 – 0.7)

Proposta de pesquisa medianamente justificada (0,8 – 1,4)

Objetivos medianamente definidos(0,4 – 0.7)
Descriça3o metodolo� gica relativamente adequada(0,7 – 1,3)

Fundamentaça3 o teo� rica medianamente construí�da(0,8 – 1,4)

Linguagem, redaça3 o e estrutura textual   com poucas inadequaço3 es(0,4 – 0.6)

Coere�ncia e interrelaço3 es entre as seço3 es pouco adequadas(0,4 – 0.6)
Problema de pesquisa bem definido(0,7 – 1,0)

Proposta de pesquisabem justificada (1,5– 2,0)
Objetivos bem definidos  (0,7 – 1,0)

Descriça3 o metodolo� gica bem adequada(1,4 – 2,0)
Fundamentaça3 o teo� rica bem construí�da(1,5 – 2,0)

Linguagem, redaça3 o e estrutura textual adequadas (0,7 – 1,0)
Coere�ncia e interrelaço3 es entre as seço3 es bem adequadas  (0,7 – 1,0)

TOTAL DE PONTOS
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ANEXO 6
FICHA DE AVALIAÇÃO DA ARGUIÇÃO DO PROJETO

Nu� mero de inscriça3o: ________________________________________________________Co� digo do Avaliador: ________________________________________________________
 

DESEMPENHO GERAL

Domínio do 
conteúdo

Argumentação 
e defesa da 
proposta de 

pesquisa

Poder de 
síntese e 

distribuição 
sequencial 

das 
informações

Articulação 
entre 

conteúdos, 
seções e teorias

Segurança 
na 

apresentaçã
o dos 

conceitos

Clareza 
e 

coerênc
ia da 

exposiç
ão

0,0 a 2,0 0,0 a 2,0 0,0 a 1,0 0,0 a 2,0 0 a 2,0 0 a 1,0Falta de domí�nio ou domí�nio preca� rio dos conteu� dos(0,0 – 0,6)
Consiste�ncia argumentativa e/ou defesa preca� ria(0,0 – 0,6)

Pouco ou nenhum poder de organizaça3 o e sí�ntese (0,0 – 0,3)
Articulaça3 o preca� ria entre conteu� dos, seço3 es e teorias (0,0 – 0,6)

Pouca ou nenhuma segurança(0,0 – 0,6)
Exposiça3 o pouco ou nada clara (0,0 – 0,3)

Domí�nio mediano dos conteu� dos (0,7 – 1,3) Consiste�ncia argumentativa e/ou defesa mediana(0,7 - 1,3)
Poder de organizaça3 o e sí�ntese mediano (0,4 - 0,6)

Articulaça3 o mediana entre conteu� dos, seço3 es e teorias (0,7 – 1,3)
Segurança mediana(0,7 – 1,3) Exposiça3 o mediana-mente clara (0,4 - 0,6)

Bom domí�nio dos conteu� dos (1,4 – 2,0) Consiste�ncia argumentativa e/ou defesa adequadas  (1,4 – 2,0)
Bom poder de organizaça3 o e sí�ntese (0,7 – 1,0)

Boa articulaça3 o entre conteu� dos, seço3 es e teorias (1,4 – 2,0)
Segurança adequada (1,4 – 2,0) Exposiça3 o bem clara (0,7 – 1,0)

TOTAL DE PONTOS
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ANEXO 7

TABELA DE PONTOS PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO LATTES

Nu� mero de inscriça3o: ________________________________________________________Co� digo do Avaliador: ________________________________________________________
ESPECIFICAÇÃO PONTOS MÁXIMO QUANT. TOTALMestrado na a� rea 4.0 -Mestrado fora da a� rea 3.0 -Especializaça3o na a� rea (180 horas e mais) 4.0 -

Especializaça3o fora da a� rea (180 horas emais) 3.0 -
Artigo completo publicado em perio� dico cientí�fico (Qualis A1 e A2) 6.0 -
Artigo completo publicado em perio� dico (Qualis B1 e B2) 5.0 -
Artigo completo publicado em perio� dico (Qualis B3 e B4)  4.0 -
Artigo completo publicado em perio� dico (Qualis B5)   3.0 -
Artigo completo publicado em perio� dico (Qualis C ou sem qualis) 1.0 -
Projeto de Pesquisa financiado (por ano) 1.0 -Comunicaça3o em congresso cientí�fico 1.0 -
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InternacionalComunicaça3o em congresso cientí�fico nacional 0.5 -Comunicaça3o em congresso cientí�ficolocal/regional 0.25 -
Resumo expandido publicado em anais de evento 0.5 -
Resumo simples publicado em anais de evento 0.25 -Livro/e-book publicado no paí�s e na a� rea 5.0 -Livro/e-book publicado no paí�s em outras a� reas 3.0Livro/e-book publicado no exterior na a� rea 7.0 -Livro/e-book  publicado no  exterior  em  outras a� reas 5.0
Capí�tulo de livro/e-book publicado no paí�s e na a� rea 3.0 -
Capí�tulo de livro/e-book publicado no paí�s em outras a� reas 2.0
Capí�tulo de livro/e-book publicado no exterior na a� rea 4.0 -
Capí�tulo de livro/e-book publicado no exterior em outras a� reas 2.5 -
Registros de Software concedido 2.0 -Realizaça3o de pedidos de depo� sito de patentes junto ao INPI  ou PCT,  por via  do Nintec/UFPI (Nu� cleo  de  Inovaço3 es  Tecnolo� gicas  da Universidade Federaldo Piauí�).

5.0 -
Desenvolvimento  de  patentes  com  concessa3o definitiva (Carta Patente). 6.0 -
Professor do Ensino Superior (por perí�odo) 1.0 5.0
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Professor  do  Ensino  Ba� sico  e  Te�cnico  (por perí�odo = ano) 0.5 1.0
Participaça3o  em  banca  examinadora  de Concurso Pu� blico 1.0 2.0
Participaça3o  em  Comisso3 es  (acade�micas  e administrativas) 0.5 2.0
Orientaça3o de Monitoria 0.5 2.0Participaça3o em Monitoria 0.25 1.0Orientaça3o de Iniciaça3o Cientí�fica (concluí�da) 1.0 4.0Participaça3o em Iniciaça3o Cientí�fica (concluí�da) 0.5 2.0Participaça3o  em  Iniciaça3o  Tecnolo� gica (concluí�da) 0.5 2.0
Participaça3o como bolsista de extensa3o (PIBEX) 0.5 2.0Orientaça3o  de  trabalho de  conclusa3o  de  curso (TCC) 1.0 5.0
Orientaça3o de Iniciaça3o a>  Doce�ncia (PIBID) 1.0 4.0Participaça3o em Iniciaça3o a>  Doce�ncia (PIBID) 0.5 2.0Participaça3o em banca de TCC 1.0 5.0Participaça3o em Programa de Educaça3o Tutorial (por ano) 0.5 1.5
Produça3o  de  obra  artí�stica  compatí�vel  com  a linha de pesquisa do docente e que tenha sido apresentada ao pu� blico em locais ou instituiço3 es brasileiras  ou  estrangeiras  reconhecidas  pela a� rea/CAPES.

2.0 8.0

TOTAL GERAL
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ANEXO 8
TERMO DE COMPROMISSO COM AS ATIVIDADES

DO PPGEL

Nome do Candidato: _________________________________________________________Nº de inscriça3o: _____________________________________________________________
COMPROMETO-ME,  uma  vez  selecionado(a)  e  aprovado(a)  para  cursar  o  programa  de  Po� s-Graduaça3o  em  Letras,  dedicar  no  mí�nimo  20  (vinte)  horas  semanais  do  meu  tempo  a  esta atividade  e  aceitar  os  termos  do Regimento  do PPGEL-UFPI,  bem  como as  Normas da  Po� s-Graduaça3o  da  UFPI,  na  í�ntegra,  para  o  bom  andamento  das  atividades  relacionadas  ao Doutorado, incluindo o cumprimento de prazos e regras referentes a> s disciplinas, ao Exame de Qualificaça3o e a>  Defesa de Tese. 

Teresina, ____ de ___________ de 2022.

____________________________________________Assinatura
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ANEXO 9
AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL(Obrigato� rio para candidatos(as) inscritos(as) na modalidade de reserva de vagas dos(as) autodeclarados(as) pretos(as), pardos(as) e indí�genas)

Eu,  ______________________________________________________________________,  documento  de  identificaça3o civil  nº  _________________________,  o� rga3o  expedidor  __________,  e  CPF  nº  ________________________, candidato(a)  ao  curso  _________________________________________________________________________,  no campus ______________________________________________________, declaro-me:
[   ] Preto(a)          [   ] Pardo(a)           [   ] Indígena:(Informar comunidade indí�gena: __________________________________).Declaro  estar  ciente  que,  de  acordo  com  o  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatí�stica, populaça3o  negra e�  o  conjunto  de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas,  conforme  o quesito  cor  ou  raça  usado  pelo  instituto.  Desconsiderando  o  geno� tipo,  ou  seja,  minha ascende�ncia negra (pais, avo� s ou outro familiar).

Para fins de enquadramento na Lei 12.711/2012, no Decreto nº 7.824/2012 e na Portaria do MEC nº18/2012.
Eu, abaixo assinado e identificado, autorizo a gravaça3o de minha imagem e da minha voz feita pela  Comissa3o  de  Verificaça3o  de  Autodeclaraça3o  EO tnico-racial  da  UFPI  para  verificaça3o  das minhas caracterí�sticas fenotí�picas (conjunto de caracterí�sticas fí�sicas do indiví�duo, tais como a cor da pele,  a textura do cabelo e os aspectos faciais),  de maneira que possa ser conferida a  veracidade da informaça3o prestada por mim no ato de inscriça3o no processo seletivo.

Teresina, ____ de ___________ de 2022.
_________________________________________Assinatura do(a) Candidato(a)

31



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRASCampus Universita� rio Petro� nio Portela – Bairro Ininga – Teresina-PICEP: 64.049-550 – e-mail: posletras@ufpi.br– Fone (086) 3215 5942

ANEXO 10
DECLARAÇÃO PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIAEDITAL Nº 1/2022, de 09 de setembro de 2022
AK  Comissa3o  Organizadora  do  Processo  Seletivo  regido  pelo  Edital  nº1/2022  para  o Programa  de  Po� s-Graduaça3o  em  Letras,  do  Campus Ministro  Petro� nio  Portela,  da Universidade Federal do Piauí�.

Nome do(a) Candidato(a):

Nº. de Inscrição:

CPF: RG:

E-mail: Telefone:

Declaro que estou ciente de todas as exige�ncias para concorrer a> s vagas destinadas a> s Pessoas com Deficie�ncia, bem como estou ciente de que se for detectada incongrue�ncia ou insuficie�ncia  da  condiça3o  descrita  no  laudo  me�dico,  conforme  estabelecido  na  Lei  nº 13.146,de 06 de julho de 2015, no art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999,  alterado pelo Decreto nº 5.296/04 , no art. 1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista), concorrerei apenas a> s vagas referentes a>  ampla concorre�ncia, e tambe�m estarei sujeito, a qualquer tempo, a> s medidas legais cabí�veis.Observaço3 es: O laudo me�dico a ser entregue juntamente com esta declaraça3o no momento da inscriça3o devera�  ser original e legí�vel, atestar a espe�cie e o grau ou ní�vel da deficie�ncia, com CID, conter o nome do me�dico especialista,  a assinatura e CRM. Caso contra� rio,  o laudo pode ser considerado inva� lido. Teresina, ____ de ___________ de 2022.___________________________________________Assinatura do(a) candidato(a)
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ANEXO 11
MODELO DE FORMULÁRIO

PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

AK  Comissa3o de Seleça3o do Processo Seletivo do Programa de Po� s-Graduaça3o em Letras (PPGEL), ní�vel de Doutorado-2023-2026, Edital nº 1/2022.
DADOS DE IDENTIFICAÇÃONº DE INSCRIÇAQ O:AO REA (        ) Linguí�stica (     ) Estudos Litera� riosCPF Nº: RG Nº:E-MAIL:
ETAPA DO PROCESSO SELETIVO A QUE O RECURSO SE REFERE(     ) Homologaça3o da inscriça3o (     ) Ana� lise do currí�culo lattes (     ) Entrevista (     ) Resultado final(     ) Ana� lise do pre� -projeto de pesquisa (     ) Outra – Especificar:
OBJETO DO RECURSO (ESPECIFICAR)

ARGUMENTAÇÃO DO CANDIDATO SOBRE O RECURSO
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Teresina, ____ de ___________ de 2022.

______________________________________________Assinatura


