
EDITAL N° 49/2019 – PPGL /UNICENTRO

CREDENCIAMENTO DE DOCENTES PARA O PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS – INTERFACES ENTRE

LÍNGUA E LITERATURA, 

QUADRIÊNIO 2017- 2020.

1. Da Abertura do Credenciamento 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras- PPGL- da
Universidade Estadual do Centro-Oeste, de acordo com a deliberação do
Colegiado do referido Programa, faz saber, pelo presente Edital,  que se
encontram  abertas  as  inscrições  para  o  Credenciamento  de  docentes
permanentes na área de Letras. 

2. Do Pedido de Credenciamento 

O  pedido  de  credenciamento  deverá  ser  efetivado  pelos  professores
interessados  em  compor  o  Quadro  de  Docentes do  Programa,  via
Protocolo, com a indicação de uma das Linhas de Pesquisa: 

a) Texto, Memória, Cultura
b) Linguagens, Leitura, Interpretação 

3. Das vagas e percentuais para o Credenciamento 

São oferecidas quatro (4) vagas para professores com o seguinte perfil:

a) ter doutorado em Letras, Literatura ou Teoria Literária ou áreas afins; 

b) ser pertencente ao quadro efetivo da Unicentro; 

c)  ter inserção  social  (projetos  de  extensão,  de  pesquisa,  Iniciação
Científica, etc.); 

d) ter no mínimo duas orientações de IC concluídas ou em andamento, no
quadriênio 2017- 2019; 



f)  ter produção científica  de,  no mínimo,  oito  (8)  produtos (artigos  em
periódicos, livros, capítulos). Os artigos devem ser classificados pela área
no  mínimo  B2,  em  2016,  2017, 2018, 2019,  conforme  anexo  I,  a  ser
preenchido e entregue juntamente com a ficha de inscrição. 

g)O professor candidato não deverá ter pendência com pesquisas (anexo
III) 
 

3.1 Serão selecionados os candidatos com maior: 

a) Produção (cf. anexo I);
b) ICs concluídas; (cf anexo 01)
c) Idade (em caso de empate será considerada a maior idade). 

3.2  A  Comissão  de  Seleção,  designada  pelo  colegiado,  avaliará  os
candidatos com base nos critérios estabelecidos na Instrução Normativa,
Nº  003/2015  –  PPGL/UNICENTRO,  de  16  de  setembro  de  2015,
disponível na página do PPGL http://www2.unicentro.br/ppgl/ 

4. Das Inscrições 

As inscrições serão realizadas no período de 22/11/2019 a 02/12/2019. 

4.1  Os  candidatos  deverão  apresentar  os  seguintes  documentos  para
inscrição:
a) Currículo Lattes completo (impresso);
b) Uma cópia do Projeto de Pesquisa que pretenda desenvolver no âmbito
do PPGL  atendendo às linhas de pesquisas; 
c) Formulário preenchido (anexo II). 

4.2 A ficha de inscrição e os documentos previstos no item 4.1 deverão
ser entregues diretamente no Protocolo Geral da UNICENTRO. 

5. Resultados 



5.1  O  resultado  do  Processo  de  Credenciamento  de  Professores  será
publicado  em  Edital  e  divulgado  no  site  do  PPGL
(http://www2.unicentro.br/ppgl/) a partir do dia 05 de dezembro de 2019.

5.2 Eventuais recursos devem ser apresentados pelo docente até 1 (um) dia
após a divulgação do resultado. 

6. Cronograma 

Período de inscrição 22/11/2019 a 02/12/2019 
Divulgação dos resultados: a partir de 05/12/2019 
Recursos:  06/12/2019 

7. Comissão de avaliação 

COLEGIADO DO PROGRAMA

Profa. Dra. Maria Cleci Venturini
Profa. Dra. Adenize A. Franco
Profa. Dra. Denise Witzel
Profa. Dra. Níncia C. R.B. Teixeira
Profa. Dra. Cristiane Malinoski Pianaro Ângelo
Profa. Dra. Luciane T. Costa

Linha 01: Loremi Loregian-Penkal
Linha 02: Luciane Baretta

Programa de Pós-Graduação em Letras, em 22 de novembro de 2019. 

http://www2.unicentro.br/ppgl/



