UPE Campus Petrolina

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA
EDITAL DE SELEÇÃO PÓS - GRADUAÇÃO 01/2014
Edital de convocação para Inscrição, Seleção e Matrícula de
candidato
ao
Curso
de
Pós-Graduação
em
nível especialização - “Lato Sensu”
A UPE Campus Petrolina, Unidade de Educação da Universidade de Pernambuco – UPE, de
acordo com o estabelecido no Regulamento de Pós-Graduação e Pesquisa, torna público o
presente Edital, estabelecendo as normas para o Exame de Seleção e Admissão de Candidatos
inscritos para o curso de Pós-Graduação, em nível de Especialização - Lato Sensu Língua
Portuguesa e Literatura: uma perspectiva didática.
1 – DAS LINHAS DE PESQUISA
A Especialização - “Lato Sensu” Língua Portuguesa e Literatura: uma perspectiva didática da UPE
apresenta duas linhas de pesquisa:
 Teorias e ensino em língua portuguesa;
 Literatura brasileira e literatura portuguesa.
2 – DAS VAGAS
2.1. Estão sendo oferecidas 30 (trinta) vagas em ampla concorrência para professores com
graduação.
2.2. Em caso do não preenchimento do total de vagas o curso ocorrerá com o quantitativo de alunos
matriculados.
3 – DA INSCRIÇÃO
3.1. A formalização da inscrição deverá ser feita presencialmente na UPE Campus Petrolina, no
horário das 14h às 21h, no edifício sede da UPE Campus Petrolina, no setor de Recursos Humanos.
3.2. As inscrições serão realizadas no período de 03 de fevereiro a 30 de maio de 2014 (Anexo 03).
3.3. Serão aceitas também inscrições por meio de procuração pública particular, desde que
devidamente reconhecido firma das assinaturas.
4 – DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INCRIÇÃO
4.1. Ficha de inscrição (Anexo 01), devidamente preenchida e assinada pelo candidato.
4.2. Original e cópia de documento oficial com foto (autenticada ou acompanhada do original).
4.3.Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), efetuado
no setor financeiro da Unidade entre 11h e 16h.
4.4. Ao efetuar a inscrição, o candidato estará automaticamente aquiescendo às disposições
contidas no presente edital.
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5 – DO PROCESSO SELETIVO
5.1. A seleção, que se realizará sob supervisão da Coordenação Setorial de Pós-Graduação e
Pesquisa, será em uma única etapa: prova escrita.
5.2. A prova escrita será feita através da produção de um texto dissertativo-argumentativo sobre um
dos temas (Anexo 02) a ser sorteado imediatamente antes do no inicio da prova escrita.
5.3. O texto dissertativo-argumentativo será avaliado numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos,
com apenas uma casa decimal (0,0 a 10,0).
5.4. Critérios de avaliação: embasamento teórico (máximo 4,0 pontos); uso da variante culta e
obediência às regras da ABNT (máximo 3,0 pontos); clareza, estruturação, coesão, coerência e
originalidade no plano argumentativo (máximo 3,0 pontos)
5.5. Cada prova será avaliada por dois corretores. Se a diferença entre uma nota e outra for igual ou
superior a 2,0 (dois pontos), um terceiro corretor fará também a correção. A nota será obtida através
da média aritmética das notas atribuídas pelos corretores.
5.6. Os candidatos aprovados serão aqueles com as maiores notas. Será desclassificado o
candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete pontos). Em caso de empate, será aprovado quem
tiver maior idade e maior nota no critério de avaliação denominado embasamento teórico.
6 – DA REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO
6.1. A seleção será realizada sob supervisão da Coordenação Setorial de Pós-Graduação e
Pesquisa, localizada no edifício sede da UPE Campus Petrolina, no dia 13 de junho de 2014. Início
às 14h e término às 18h (Anexo 03). Não será permitido o uso de material de consulta, celular ou
outro tipo de dispositivo eletrônico.
7 – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO
7.1. O resultado da Seleção para o Curso de Pós-Graduação, em nível de Especialização, Língua
Portuguesa e Literatura: uma perspectiva didática será divulgado no site da UPE Campus Petrolina
e na Coordenação Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa, a partir do dia 15 de junho de 2014
(Anexo 03).
8 – DA MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS
8.1. A matrícula será efetuada entre os dias 11 e 15 agosto de 2014 (anexo 03) no horário entre 16h
e 21h na Coordenação Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa.
8.2. Da documentação a ser entregue no momento da matrícula (cópias autenticadas ou
acompanhadas de originais para comprovação):
 RG;
 CPF;
 Diploma ou certidão de conclusão do curso de graduação em Letras;
 Uma foto 3X4 recente.
8.3. Exige-se do candidato a comprovação do término do curso de graduação em qualquer curso
devidamente reconhecido pelo MEC ou pelo Conselho Estadual de Educação.
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9 – DO INVESTIMENTO
9.1. O Curso de Pós-Graduação, em nível de Especialização Língua Portuguesa e Literatura:
uma perspectiva didática possui apenas um investimento de R$ 80,00 (oitenta reais), destinados à
inscrição.
9.2. Não haverá cobrança de mensalidade.
9.3. Em nenhuma hipótese será devolvido o valor pago pela inscrição.
10 – DA REALIZAÇÃO DO CURSO E FUNCIONAMENTO
10.1. O Curso de Pós-Graduação, em nível de especialização “Lato Sensu” Língua
Portuguesa e Literatura: uma perspectiva didática, será ministrado conforme a programação
abaixo:
Início das aulas: 18 de agosto de 2014 (Anexo 03).
Período de realização: 20 meses.
Horário das Aulas: Sábados e domingos, entre 8h e 12h e das 14h às 18h (serão dois finais
de semana por mês).
11 – DA VERIFICAÇÃO DO APROVEITAMENTO E ASSIDUIDADE DOS ALUNOS
11.1. O Curso de Pós-Graduação, em nível de especialização “Lato Sensu” Língua
Portuguesa e Literatura: uma perspectiva didática segue as seguintes orientações quanto à
verificação do aproveitamento e assiduidade dos alunos:
a) será considerado aprovado em cada disciplina o aluno que obtiver:
- no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de frequência da carga horária;
- nota superior ou igual a 7,0 (sete);
b) aluno que não preencher estas exigências será automaticamente reprovado na disciplina;
c) entrega e defesa de Trabalho de Conclusão de Curso julgado por Banca Examinadora, com o
aproveitamento de nota mínima sete (7,0);
- O TCC deverá ser entregue dentro do prazo de cento e oitenta (180) dias após a
conclusão das disciplinas.
d) o aluno deverá concluir seu curso no prazo máximo de até 02 (dois) anos após o término oficial
do referido curso, de acordo com a Resolução CONSUN No. 014/2012.
12 – DA CERTIFICAÇÃO
12.1. Será fornecido Certificado de Conclusão de Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” ao aluno
que cumprir rigorosamente as exigências de avaliação de cada disciplina, as exigências referentes
ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) observadas as regras editalícias, regimentais e
institucionais.
13 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. A Coordenação Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa da UPE Campus Petrolina decidirá na
área de sua competência sobre os casos omissos neste edital.
13.2. Na confirmação da inscrição os candidatos assumem ter conhecimento das regras e diretrizes
contidas no presente edital.
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13.3. Não caberão recursos de contestação das notas da prova escrita, haja vista o edital já incluir
uma terceira avaliação em casos de grandes disparidades de notas entre os corretores.
13.4. Em nenhuma hipótese será devolvido o valor pago pela inscrição. Ao realizá-la o candidato
deverá estar em conformidade e apresentar os requisitos previstos nesse edital.
13.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da UPE Campus Petrolina.

Petrolina, 20 de janeiro de 2014

Moisés Diniz de Almeida
Diretor da UPE Campus Petrolina

Paulo Adriano Schwingel
Coordenador Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa
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ANEXO 01 - FICHA DE INSCRIÇÃO
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA
PÓS GRADUAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA:
UMA PERSPECTIVA DIDÁTICA

FICHA DE INSCRIÇÃO
Número de inscrição __________

______/______/ 2014.

Nome completo do(a) candidato(a): ____________________________________________
_________________________________________________________________________
RG:

_______________________ Órgão expedidor/UF ___________________________

Endereço: ________________________________________________________________
__________________________________________ Fone: (

) _________ - __________

E-mail _________________________________________________________________
_____________________________
Funcionário(a)

_____________________________
Candidato(a)

------------------------------------------------------------------------------------------UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA
PÓS GRADUAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA:
UMA PERSPECTIVA DIDÁTICA

FICHA DE INSCRIÇÃO
Número de inscrição __________

______/______/ 2014.

Nome completo do(a) candidato(a): ____________________________________________
_________________________________________________________________________
RG:

_______________________ Órgão expedidor/UF ___________________________

Endereço: ________________________________________________________________
__________________________________________ Fone: (

) _________ - __________

E-mail _________________________________________________________________
_____________________________
Funcionário(a)

_____________________________
Candidato(a)
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ANEXO 02 - TEMAS PARA A PROVA ESCRITA

1. O ensino de Língua Portuguesa ancorado nos gêneros textuais/discursivos;
2. Letramento multimodal;
3. Literatura e sociedade;
4. Leitura, escrita e letramento;
5. A sociolinguística e o ensino de língua materna.
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ANEXO 03 – Cronograma
DATAS
03 de fevereiro a 30 de
maio 2014
13 de junho de 2014
15 de junho de 2014
11 e 15 agosto de 2014
18 de agosto de 2014
Sábados e domingos.
(dois finais de semana
por mês).

EVENTO
Inscrições
Prova escrita
Divulgação do
resultado da
seleção
Matrícula
Início das aulas
Funcionamento
do curso

LOCAL

HORA

RH UPE Campus Petrolina

14h às 21h

Salas Prédio Licenciatura UPE Petrolina
Site da UPE Campus Petrolina e Sala da
Coordenação Setorial de Pós-Graduação
e Pesquisa
Coordenação Setorial de Pós-Graduação
e Pesquisa
Sala a definir

14h às 18h

Sala a definir

A partir das
09h
16h às 21h
08h
8h às 12h
14h às 18h
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