
 

 
Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 8 – 4° andar – Sala 403 | CEP 90619-900 | Porto Alegre, RS – Brasil 

Fone: (51) 3320-3676 | E-mail: letras-pg@pucrs.br | www.pucrs.br/humanidades 

 

 
 

Edital 02/2019 
 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO MESTRADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM LETRAS (PPGL) 
 

1. Torna-se público que, de 23 de setembro a 31 de outubro de 2019, 
estarão abertas, no Programa de Pós-Graduação em Letras, as inscrições 

para a seleção de candidatos ao Mestrado, com ingresso no primeiro 
semestre de 2020. 
 

2. Esta seleção visa ao preenchimento de até 10 (dez) vagas na área de 
concentração em Linguística, das quais 01 (uma) vaga será reservada 

para candidato estrangeiro; até 14 (quatorze) vagas na área de 
concentração em Teoria da Literatura, das quais até 02 (duas) vagas 
serão reservadas para candidatos estrangeiros; até 10 (dez) vagas na 

área de concentração em Escrita Criativa, das quais 01 (uma) vaga será 
reservada para candidato estrangeiro.  

 
3. Não havendo candidatos estrangeiros que atendam aos requisitos da 
seleção, as vagas reservadas poderão ser preenchidas pelos demais 

candidatos não estrangeiros.  
 

4. Não havendo preenchimento total do número de vagas para 
ingressantes no curso de Mestrado, as vagas remanescentes poderão ser 

realocadas para ingressantes de Doutorado em conformidade com 
respectivo edital vigente.  
 

Acesso às informações referentes a áreas de concentração e linhas de 
pesquisa:http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-graduacao-em-

letras/  
 
 

DA INSCRIÇÃO 
 
5. As inscrições devem ser feitas a partir de link disponível na página do 

Programa de Pós-Graduação em Letras: 
 http://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do 

 

Após o preenchimento da ficha de inscrição online, o candidato deverá 
efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00. 

 
6. A homologação das inscrições será divulgada até o dia 06 de novembro 
de 2019 no site do PPGL (http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-

pos-graduacao-em-letras/). 
 

7. O candidato com deficiência ou necessidades educacionais especiais 
que necessitar de atendimento específico ou material adaptado deverá 
encaminhar para a secretaria do Programa de Pós-Graduação em Letras, 

no momento da inscrição, um laudo recente (máximo 12 meses), emitido 
e assinado por especialista credenciado no Conselho Regional de Medicina 
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(CRM), ou em órgão equivalente no país de origem do candidato. O 
documento deve especificar a natureza, o tipo e o grau de deficiência, 

bem como as condições recomendadas para a realização das atividades 
avaliativas previstas por este Edital.  

 
DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 
 

8. A seleção para o Mestrado será realizada por comissão constituída de 
docentes de cada área de concentração, designada pela Comissão 

Coordenadora do PPGL, e apoiar-se-á na média ponderada obtida em: 
 PROVA ESCRITA peso 6 (seis) de conhecimentos específicos, de 

caráter eliminatório, com nota mínima 7,0 (sete vírgula zero); 

 ENTREVISTA peso 3 (três) com comissão de professores do PPGL. 
Excepcionalmente, para candidatos residentes no exterior, em 

outros estados ou no interior do estado do Rio Grande do Sul, a 
entrevista individual poderá ser realizada por videoconferência. 
Para isso, os candidatos deverão requerer esse atendimento até 29 

de novembro de 2019 através do e-mail editalletraspg@pucrs.br 
informando o seu endereço de Skype e cidade. Para os candidatos 

da área de Escrita Criativa, será incluída na entrevista a discussão 
sobre três textos literários, autorais, inéditos ou já publicados; 

 CURRÍCULO DOCUMENTADO peso 1 (um), modelo Lattes 

obrigatório (http://lattes.cnpq.br/).  
 

 
DA PRIMEIRA FASE - PROVA ESCRITA 

 
9. A prova escrita, de conhecimentos específicos e de caráter eliminatório, 
necessariamente realizada em língua portuguesa, ocorrerá no dia 08 de 

novembro de 2019, das 9 às 13 horas, na Escola de Humanidades, 
Campus Central da PUCRS. Candidatos estrangeiros ou candidatos 

brasileiros residentes no exterior podem solicitar à secretaria do PPGL, até 
31 de outubro de 2019, autorização para a realização da prova em outro 
país. As solicitações serão avaliadas individualmente pela Comissão de 

Seleção e, em caso positivo, os candidatos serão comunicados sobre os 
procedimentos a serem seguidos. 

 
Acesso à bibliografia para a prova escrita: 
http://www.pucrs.br/humanidades/wp-

content/uploads/sites/30/2019/08/Bibliografia-PPGL-edital-13.08.2019.pdf  

 
10. Não é permitido consulta à bibliografia indicada durante a prova.  

 
11. O candidato deverá entregar no dia da prova escrita, em 08 de 

novembro de 2019, o Termo de Manifestação de Possível Orientação, 
assinado pelo possível orientador (professor do PPGL) e pelo candidato. O 
Termo de Manifestação de Possível Orientação deverá ser entregue 

diretamente para o professor que irá aplicar a prova antes do início da 
prova. Será impossibilitado de realizar a prova o candidato que não 

entregar o Termo de Manifestação de Possível Orientação 
devidamente preenchido e assinado pelo possível orientador e pelo próprio 
candidato.  
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Acesso ao Termo de Manifestação de Possível Orientação ME/DO: 
http://www.pucrs.br/humanidades/wp-content/uploads/sites/30/2019/08/Anexo-

2MD_Termo-Possivel-Orientacao.docx  

 

12. Apresentam disponibilidade de orientação para o curso de Mestrado 
neste processo seletivo os seguintes docentes: 

Área de concentração: Linguística 

Ana Maria Tramunt Ibaños atibanos@pucrs.br 

Cláudia Regina Brescancini bresc@pucrs.br 

Cristina Becker Lopes Perna cperna@pucrs.br 

Lilian Cristine Hübner lilian.hubner@pucrs.br 

Maria da Glória Corrêa di Fanti gloria.difanti@pucrs.br 

 

Área de concentração: Teoria da Literatura 

Maria Eunice Moreira maria.eunice@pucrs.br 

Maria Tereza Amodeo mtamodeo@pucrs.br 

Paulo Ricardo Kralik Angelini paulo.angelini@pucrs.br 

Pedro Theobald perth@pucrs.br 

Regina Kohlrausch regina.kohlrausch@pucrs.br 

Ricardo Araujo Barberena ricardo.barberena@pucrs.br 

Área de concentração: Escrita Criativa 

Altair Teixeira Martins altair.martins@pucrs.br 

Antonio Carlos Hohlfeldt hohlfeld@pucrs.br 

Bernardo José de Moraes Bueno bernardo.bueno@pucrs.br 

Diego Grando (PNPD-CAPES) diego.grando@edu.pucrs.br 

Luiz Antonio de Assis Brasil e Silva laab@pucrs.br 

Norman Roland Madarasz  norman.madarasz@pucrs.br 

 

 
13. As provas de conhecimento específico serão realizadas na Escola de 
Humanidades da PUCRS, conforme a seguinte distribuição: 

 

Área de concentração Prédio Andar Sala 

Linguística 8 3° 309 

Teoria da Literatura 8 2° 228 

Escrita Criativa 9 2° 209 

 
14. A divulgação dos candidatos aprovados, em ordem alfabética, na 
primeira fase do processo seletivo (prova escrita) será realizada no dia 22 

de novembro de 2019 no site do PPGL: 
(http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-graduacao-em-letras/). 

 
15. O prazo para apresentação de recurso será até dia 25 de novembro 
de 2019, via formulário próprio que deverá ser protocolado na secretaria 
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do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL). O retorno referente à 
apresentação de recurso será enviado, por e-mail, até o dia 26 de 

novembro de 2019.  
 

DA SEGUNDA FASE – ENTREVISTA E ANÁLISE DO CURRÍCULO 
 
16. Os candidatos aprovados na primeira fase (prova escrita) deverão 

enviar, entre 22 e 29 de novembro de 2019, todos os documentos 
indicados a seguir, separados em dois arquivos, Arquivo 1 e Arquivo 2, em 

formato PDF (Adobe Reader). Os documentos devem ser endereçados à 
Coordenação do PPGL e enviados para o e-mail editalletraspg@pucrs.br. O 
recebimento dos documentos pela secretaria será confirmado por e-mail 

ao candidato até o dia 04 de dezembro de 2019.  
 

Arquivo 1 - Documentos pessoais, obrigatoriamente na seguinte 
ordem (tamanho máximo de 12 MB): 
 

• Cópia da carteira de identidade ou passaporte, se estrangeiro; 
• Cópia do CPF; 

• Cópia do diploma de Graduação (frente e verso) ou atestado oficial de 
provável formando com previsão de data da colação de grau. A 
comprovação do término da Graduação deverá ser realizada, 

impreterivelmente, antes da primeira matrícula, prevista para a 
primeira semana de março de 2020; 

• Cópia do histórico de conclusão da Graduação (frente e verso);  
• Cópia do documento comprobatório de proficiência em língua 

estrangeira (inglês, espanhol, francês, alemão ou italiano) concedido 
pela PUCRS ou por outra Instituição de Ensino Superior. A 
comprovação de proficiência realizada em outra Instituição de Ensino 

Superior será analisada pelo setor responsável da PUCRS após a 
primeira matrícula, prevista para a primeira semana de março de 

2020. Os candidatos que ainda não realizaram Exame de Proficiência 
deverão seguir as orientações do item 21 deste Edital;  

• Cópia do comprovante do pagamento da taxa de inscrição (R$ 100,00). 

 
 

Arquivo 2 -  Comprovações curriculares, obrigatoriamente na 
seguinte ordem (tamanho máximo de 12 MB): 
 

 Cópia do Currículo Lattes com cópia dos documentos comprobatórios.  
 Para concorrer à área de concentração em Escrita Criativa, além da 

documentação solicitada, o candidato deverá enviar três textos 
literários de sua autoria, inéditos ou já publicados. 

 

Os candidatos com dificuldade no envio da documentação por e-mail 
poderão entregá-la pessoalmente em CD-ROM ou pen drive na Secretaria 

dos Programas de Pós-Graduação da Escola de Humanidades, de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30min às 18 horas, ou ainda 
remetê-la em CD-ROM ou pen drive, via correio postal (SEDEX 24 horas) 

para o endereço (Escola de Humanidades - PPGL/PUCRS, Av. Ipiranga, 
6681, Prédio 8, sala 403, 90619-900 – Porto Alegre/RS). O envio da 

documentação por e-mail, a entrega na Secretaria ou a postagem via 
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correio deverá ser realizada, impreterivelmente, entre 22 e 29 de 
novembro de 2019. A adequada gravação em PDF é de responsabilidade 

do candidato. 

17. A homologação das inscrições para a segunda fase do processo 

seletivo e a informação referente aos dias, horários e locais das 
entrevistas individuais serão divulgadas até o dia 06 de dezembro de 
2019 no site do PPGL (http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-

graduacao-em-letras/). As entrevistas serão realizadas entre os dias 11 e 
13 de dezembro de 2019 na Escola de Humanidades da PUCRS.  

 
DAS CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO 
 

18. O candidato deverá obter a nota mínima final 7,0 (sete), resultante da 
média ponderada das avaliações do item 5, para concorrer às vagas 

disponíveis neste Edital.  
 
19. A classificação, em caso de empate, será decidida mediante os 

seguintes critérios: 
a) nota obtida na prova escrita; 

b) pontuação obtida na avaliação do Currículo Lattes. 
 
20. A relação dos candidatos selecionados será divulgada até o dia 20 de 

dezembro de 2019, no site do PPGL: 
(http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-graduacao-em-letras/).  

 
21. Os candidatos selecionados realizarão a matrícula na primeira semana 

de março de 2020, conforme período definido no calendário acadêmico, 
após orientação de matrícula presencial conduzida por docentes do PPGL.  
 

 
DA PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 
22. Durante o primeiro ano do curso de Mestrado, o candidato aprovado 
deverá obrigatoriamente comprovar proficiência em uma língua 

estrangeira, a saber, inglês, espanhol, francês, alemão ou italiano, ou 
realizar exame de proficiência em uma dessas línguas. A PUCRS possibilita 

que os alunos ingressantes nos cursos de Pós-Graduação realizem a prova 
de proficiência gratuitamente. Para tanto,  a inscrição deverá ser 
solicitada através do e-mail letraspg@pucrs.br, impreterivelmente em 

período específico a ser informado pela secretaria. Informações adicionais 
sobre a aplicação das provas poderão ser acessadas em 

http://www.pucrs.br/humanidades/exames-de-proficiencia/.  
 
23. O candidato estrangeiro, se aprovado, deverá realizar exame de 

proficiência em Língua Portuguesa, de acordo com as orientações do item 
21.  

 
24. Os candidatos graduados em Letras/Língua Estrangeira poderão 
solicitar, através de requerimento, equivalência ou aproveitamento de 

proficiência. 
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DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DA ESPECIALIZAÇÃO 
 

25. Os candidatos aprovados podem solicitar aproveitamento de créditos 
de disciplinas de cursos de Especialização, conforme previsto no 

Regimento do PPGL/PUCRS, entre abril e maio de 2020.  
 
26. O prazo para apresentação de recurso será até dia 18 de dezembro de 

2019, via formulário próprio que deverá ser protocolado na secretaria do 
Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL). O retorno referente à 

apresentação de recurso será enviado, por e-mail, até o dia 19 de 
dezembro de 2019. O resultado final será divulgado até o dia 20 de 
dezembro de 2019, no site do Programa: 

(http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-graduacao-em-letras/). 
 

27. Ao se inscrever, o candidato declara conhecer as condições 
estabelecidas para este processo de seleção e estar de acordo com elas.  
 

28. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão 
Coordenadora do PPGL.  

 
Cronograma 
 

Inscrições on-line 
De 23/09 a 
31/10/19 

Solicitação para realização da prova em outro país 
(somente para candidatos residentes no exterior) 

 
Até 31/10/19 

Homologação das inscrições para a primeira fase do 
processo seletivo (divulgação no site do PPGL) 

Até 06/11/19 

Realização da Prova Escrita – seleção Mestrado 
08/11/19  -   

das 9h às 13h 

Divulgação no site do PPGL dos aprovados  
(em ordem alfabética) na primeira fase (prova escrita) 

22/11/19 

Solicitação de recurso 25/11/19 

Retorno, por e-mail, sobre pedidos de recurso 26/11/19 

Envio, por e-mail, ou entrega na Secretaria da 
documentação pelos aprovados na primeira fase  

(prova escrita) 

De 22/11 a 
29/11/19 

Solicitação para realização da entrevista à distância 

(somente para candidatos residentes no exterior, em 
outros estados ou no interior do Estado do Rio Grande do 

Sul) 

Até 29/11/19 

Confirmação do recebimento dos documentos pela 

secretaria por e-mail  
Até 04/12/19 

Homologação das inscrições para a segunda fase do 

processo seletivo e divulgação dos locais das entrevistas 
(divulgação no site do PPGL) 

Até 
06/12/19 

Realização das entrevistas individuais 
De 11/12/19 a 

13/12/19 

Divulgação no site do PPGL dos aprovados  
(ordem de classificação) no processo  seletivo ao Mestrado 

 
Até 17/12/19 

Solicitação de recurso Até 18/12/19 

 Retorno, por e-mail, sobre pedidos de recurso Até 19/12/19 
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Prazo final para divulgação no site do PPGL dos aprovados 

(ordem de classificação) no processo 
 seletivo ao Mestrado 

20/12/19 

Informações sobre matrícula  
A partir de 

18/02/20 

 

 
Porto Alegre, 23 de setembro de 2019. 

 
 

 

Profa. Dra. Cláudia Regina Brescancini 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras 
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