EDITAL Nº 77/2018 DA PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS REGULARES PARA O
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA LINGUAGEM
DOUTORADO
Em conformidade com o artigo 33 do Regulamento da Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da
Universidade do Vale do Sapucaí – UNIVÁS, fazemos saber aos interessados que estão abertas as
inscrições para o processo seletivo para o 1º semestre de 2019 relativo ao Programa de Pós-graduação
Stricto Sensu, modalidade Doutorado, em Ciências da Linguagem.
DAS VAGAS:
1. Oferta: 15 (quinze) vagas.
2. Público-Alvo: graduados em Linguística, Letras, Ciências da Linguagem em Geral, Jornalismo,
Publicidade, Relações Públicas, Fonoaudiologia, História, Ciências Humanas e Ciências Sociais e
Políticas, Ciências Contábeis, Administração de Empresas, Artes, Psicologia, Educação, Direito,
Filosofia, Teologia e Enfermagem.
DA INSCRIÇÃO:
3. Pré-inscrição:
3.1

Período: de 2 de outubro a 23 de novembro de 2018.

3.2

Consiste no preenchimento de todos os dados do formulário on-line que se encontra no site
www.cienciasdalinguagem.net.

3.3

Após finalizar a pré-inscrição, o boleto bancário é automaticamente emitido para impressão.

4. Valor da inscrição: Doutorado: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), a serem pagos em qualquer
agência bancária ou via internet. Não são aceitos depósitos bancários em nome da Fundação de
Ensino Superior do Vale do Sapucaí – FUVS ou de qualquer uma de suas unidades.
5. Efetivação da inscrição:
5.1

Consiste na entrega da seguinte documentação:
5.1.1 Formulário da pré-inscrição preenchido;
5.1.2 Cópia autenticada do diploma de mestrado ou equivalente (se o candidato for
concluinte de curso de graduação e ainda não estiver de posse de seu diploma,
deverá apresentar declaração da instituição de ensino informando os dados da
conclusão do curso e a data de previsão de entrega do diploma);

5.1.3 Projeto de Pesquisa, sendo duas (2) cópias impressas e uma (1) cópia em pdf a ser
enviada para o e-mail proppes_ss@univas.edu.br.
5.1.4 Cópia do histórico escolar;
5.1.5 Curriculo Lattes;
5.1.6 Cópia do RG;
5.1.7 Cópia do CPF;
5.1.8 1 (Uma) foto 3x4; e
5.1.9 Boleto original da taxa de inscrição com o devido comprovante de pagamento.
5.2 Prazo máximo para o recebimento da documentação:
5.2.1

5.2.2

Se encaminhada pelos Correios, serviço de Sedex:
5.2.1.1

Data de postagem até 22 de novembro de 2018.

5.2.1.2

Destinatário:
UNIVÁS – Secretaria de Pós-graduação Stricto Sensu
Av. Pref. Tuany Toledo, 470
Bairro Fátima I
Pouso Alegre – MG
CEP: 37554-210

Se entregue pessoalmente:
5.2.2.1

Até às 17 horas do dia 23 de novembro de 2018.

5.2.2.2

Local:
UNIVÁS – Secretaria de Pós-graduação Stricto Sensu
Av. Pref. Tuany Toledo, 470 (1º andar do prédio principal)
Bairro Fátima I
Pouso Alegre – MG

5.2.2.3

Horário de funcionamento da Secretaria:
Segunda a sexta-feira nos seguintes horários:
Manhã: das 8h às 12h
Tarde: das 13h às 17h

5.3. A UNIVÁS não se responsabiliza por inscrição não recebida dentro do prazo devido a
problemas técnicos ou logísticos externos à instituição.

DO CANDIDATO COM NECESSIDADES ESPECIAIS:
6. Após a pré-inscrição, o candidato portador de necessidades especiais deve encaminhar e-mail para
proppes_ss@univas.edu.br anexando relatório médico atualizado, datado, assinado e carimbado pelo
médico juntamente com um requerimento informando as condições necessárias para a realização de
todas as etapas do processo seletivo.
7. Os originais do relatório médico e do requerimento devem vir junto aos documentos relacionados
no item 5.1.
DO PROCESSO SELETIVO:
8. Local: Unidade Fátima da UNIVÁS, situada na Av. Pref. Tuany Toledo, 470, bairro Fátima I, Pouso
Alegre/MG, 1º andar do prédio principal, nas salas 06 e/ou 07 e/ou 08, conforme relação nominal
fixada no quadro informativo.
9. Datas da realização:
9.1 Análise do Projeto de Pesquisa: de 26 a 30 de novembro de 2018.
9.2 Resultado da Análise do Projeto de Pesquisa: 30 de novembro de 2018.
9.3 Entrevista e avaliação do currículo:
 5 de dezembro de 2018 (quarta-feira, tarde, das 14 às 18 horas);
 6 de dezembro de 2018 (quinta-feira, manhã e/ou tarde, das 9 às 12 horas e das 14
às 17 horas);
 7 de dezembro de 2018 (sexta-feira, manhã, das 9 às 12).
9.3.1 O dia e o horário são estipulados pela secretaria, em conformidade com o número de
professores entrevistadores disponíveis e candidatos inscritos.
9.4 Prova de proficiência em inglês ou francês: 5 de dezembro de 2018 (quarta-feira), das 9 às
12 horas.
9.5 Resultado final dos aprovados: 7 de dezembro de 2018.
10. Critérios de seleção e classificação:
10.1 Avaliação do projeto de pesquisa, de caráter eliminatório, cuja nota mínima é de 7,0
pontos.
10.1.2 Critérios de avaliação: o projeto de pesquisa deve ter 20 páginas no máximo,
apresentar com clareza o tema e os objetivos da pesquisa; indicar o
referencial teórico (não é necessário esgotar a discussão teórica, mas apontar
elementos que servirão de fundamentação para a realização da pesquisa), o
corpus a ser analisado, de forma geral, apresentar cronograma de execução de
projeto (mínimo 36 meses e máximo, 48 meses) e indicar a bibliografia;

10.2 Prova de proficiência em língua estrangeira, de caráter eliminatório, cuja nota mínima é
de 6,0 pontos;
10.3 Entrevista (classificatória);
10.4 Análise do curriculum lattes do candidato (classificatória);
10.4.1. As duas primeiras etapas são eliminatórias e as duas últimas etapas são
classificatórias, sendo 7 (sete) a nota mínima para que o projeto de pesquisa seja
aprovado, e 6 (seis), a nota mínima para que o candidato seja considerado aprovado na
prova de proficiência em língua estrangeira.
10.4.2. O candidato poderá apresentar comprovante de proficiência em língua
estrangeira, aproveitada do mestrado, a fim de se dispensar dessa etapa do processo
seletivo.
10.4.3. O candidato que apresentar certificado de conclusão de curso básico em língua
estrangeira, expedido por instituição idônea, poderá ser dispensado da prova de
proficiência, a critério do Colegiado.
10.4.4. Os alunos do curso de doutorado deverão provar proficiência em uma segunda
língua estrangeira, diferente daquela realizada no Processo Seletivo, até o Exame de
Qualificação da Tese, em data a ser fixada pelo Colegiado de curso, sem a qual não será
permitida a realização deste Exame.
11. Importante:
11.1

Para a prova de proficiência, os candidatos devem trazer o original do mesmo
documento de identificação informado na pré-inscrição, caneta preta ou azul e
dicionário convencional na língua escolhida.

11.2

Não será acrescido tempo adicional ao candidato que chegar atrasado à prova de
proficiência nem aplicada prova individual para aquele que faltar à(s) mesma(s).

11.3

Não haverá vista ou revisão de prova.

11.4

Os candidatos inscritos para a seleção de Doutorado que não estejam entre os quinze
(15) primeiros classificados, ou que não tenham sido aprovados para ingresso no
doutorado, poderão concorrer ao Mestrado em Ciências da Linguagem. O pagamento
da taxa de inscrição para o Processo Seletivo de Doutorado poderá ser convalidado nos
seguintes casos e de acordo com as datas expressas abaixo:

11.4.1. Os candidatos não aprovados no Projeto apresentado para ingresso no
Doutorado, cujo resultado de Avaliação de Projetos será divulgado no dia 30 de
novembro de 2018, podem fazer a prova escrita, a prova de proficiência de língua
estrangeira e a entrevista, segundo o calendário estabelecido para a seleção do
Mestrado, conforme o edital 76/2018. Neste caso, o candidato deverá requerer sua
participação no Processo Seletivo do Mestrado até 3 de dezembro de 2018.
11.4.2. Os aprovados na Seleção do Mestrado em Ciências da Linguagem nestas
condições poderão se matricular caso haja vagas disponíveis após a matrícula dos
inscritos e aprovados na seleção para o Mestrado.
DO RESULTADO FINAL:
12. O resultado será divulgado dia 7 de dezembro de 2018 nos sites www.univas.edu.br e
www.cienciasdalinguagem.net. Os candidatos selecionados terão seu nome publicado em ordem
alfabética. Havendo lista de espera, a publicação dos nomes dar-se-á em ordem de classificação.
13. Não haverá a divulgação de notas ou conceitos obtidos pelos candidatos.
DA MATRÍCULA:
14. Período, local e horários: de 10 a 20 de dezembro de 2018 na Secretaria de Pós-graduação Stricto
Sensu da Unidade Fátima da UNIVÁS, situada na Av. Pref. Tuany Toledo nº 470, 1º andar do prédio
principal, bairro Fátima I, Pouso Alegre/ MG, das 8h30 às 12h e das 13h às 17h00.
15. Documentos que devem ser entregues pelo candidato selecionado:
15.1

1 (uma) via original do Requerimento de Matrícula para Aluno Regular devidamente
preenchida e assinada de próprio punho (assinatura digitalizada não será aceita),
constando, inclusive, as disciplinas escolhidas para aquele semestre. O requerimento será
disponibilizado pela secretaria via e-mail;

15.2

2 (duas) vias originais do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais devidamente
preenchidas, com a primeira até a penúltima folha rubricas e com a última assinada e
datada de próprio punho pelo interessado e, se for o caso, também pelo responsável pelo
pagamento (assinaturas digitalizadas não serão aceitas). O contrato será disponibilizado
pela secretaria via e-mail;

15.3

1 (uma) cópia da Certidão de Nascimento (ou de Casamento se o nome constante na
carteira de identidade não coincidir com o do diploma de graduação).

16. Importante:
16.1 As disciplinas a serem oferecidas para o 1º semestre de 2019, com seus respectivos dias e
horários, estarão disponilizadas no site www.cienciasdalinguagem.net em novembro do
corrente ano.

16.2

A matrícula será efetivada somente com a apresentação de todos os documentos
solicitados.

16.3

Será considerado desistente o candidato que não efetuar sua matrícula no prazo
estabelecido.

16.4 As provas dos candidatos não selecionados ou que não efetuaram a matrícula serão
incineradas. Os demais documentos ficarão disponíveis para retirada pelo interessado por
um prazo de 30 (trinta) dias corridos após a publicação do resultado; findo esse prazo,
serão incinerados.
DO CURSO:
17. O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem, nível Doutorado desta instituição é
recomendado pela Capes com a nota 4, conforme Portaria MEC nº 526 de 17 de junho de 2014, seção
1, p.11.
18. Área de concentração: Linguagem e Sociedade.
19. Linhas de pesquisa:
19.1

Análise de Discurso

19.2

Língua e Ensino.

19.3

Linguagem, Conhecimento e suas Tecnologias.

20. Início do ano letivo: março de 2019.
21. Local: Unidade Fátima da UNIVÁS, situada na Av. Pref. Tuany Toledo, 470, bairro Fátima I, Pouso
Alegre/MG.
22. Mensalidade: O valor da mensalidade do Doutorado em Ciências da Linguagem é de R$ 2.364,00
(dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais).
23. Para obter mais informações, inclusive o Projeto Pedagógico e o Regulamento do Curso, consulte o
site www.cienciasdalinguagem.net.
24. Contato através dos telefones: (35) 3449-9231 e (35) 98862-9580, ou pelo e-mail
proppes_ss@univas.edu.br .
25. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa
juntamente com a Coordenadoria de Pós-graduação.

Pouso Alegre, 1º de outubro de 2018.

Profª. Drª. Andrea Silva Domingues
Pró-reitora de Pós-graduação e Pesquisa
DOUTORADO EM CIÊNCIAS DA LINGUAGEM – CRONOGRAMA

Pré-inscrição

2/10/2018 a 23/11/2018, no site www.cienciasdalinguagem.net

Efetivação da inscrição

Pelos Correios (sedex): postagem até 22/11/2018
Pessoalmente: até às 17h de 23/11/2018

Seleção

De 26/11/2018 a 30/11/2018 (Avaliação de Projetos)
30/11/2018 (Resultado da avaliação de Projetos)
5/12/2018 (Manhã: Prova de Proficiência em Inglês ou Francês)
5/12/2018 (tarde: Entrevista e análise do currículo)
6/12/2018 (Manhã e Tarde: Entrevista e análise do currículo)
7/12/2018 (Manhã: Entrevista e análise do currículo)

Resultado

7/12/2018, nos sites www.univas.edu.br e
www.cienciasdalinguagem.net

Disciplinas, Requerimento e
Contrato

Serão enviados pela secretaria via e-mail.

Matrícula

10/12/2018 a 20/12/2018

Início das aulas

11 de março de 2019

