UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
Programa de Pós-Graduação em Literatura e Interculturalidade (PPGLI)

CREDENCIAMENTO DE DOCENTES PARA O PPGLI
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Interculturalidade da
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) comunica a abertura de Edital de
Credenciamento de docentes para o preenchimento de vagas para Docente Permanente
nos Cursos de Mestrado e Doutorado, distribuídas nas linhas de pesquisas discriminadas
abaixo:

Linhas de Pesquisa e Ementa:


Literatura, Memória e Estudos Culturais: Estudo do texto literário observando
como este veicula formações identitárias, sobretudo de gênero, etnia e classe
social, bem como experiências de vida e memória, individual e coletiva, refletindo
sobre as relações de poder implicadas em tais formações, com especial interesse
pelas formas de diálogo entre as literaturas erudita e popular.



Literatura e Hermenêutica: Estudo do texto literário em suas complexas relações
com outros saberes, tais como o mito, a religiosidade, a psicanálise e a filosofia,
visando compreender como os diversos gêneros da poesia, da narrativa e do
drama representam estas relações e a busca pela compreensão da condição
humana nestes saberes.



Literatura Comparada e Intermidialidade: Estudo das relações entre diferentes
literaturas, das formas de diálogo numa mesma tradição literária nacional e das
interações entre literatura e outras artes e literatura e outras mídias, bem como
entre as culturas erudita, de massa e popular.

O Programa prioriza o credenciamento de docentes com vínculo institucional com a
UEPB, que venham a ministrar, pelo menos, uma disciplina da área de concentração,
orientem tese ou dissertação, desenvolvam projeto de pesquisa vinculado a uma das
linhas de pesquisa do Programa e comprovem autoria ou coautoria de publicações,
distribuídas em artigos científicos, livros ou capítulos de livros.

Das inscrições
Período: 24 de Outubro a 21 de Novembro de 2016, das 8 às 12 horas, na secretaria do
PPGLI, Central de Aulas do Ceduc, sala 313. Telefone: 3344-5304
Rua Baraúnas, 351 - Bairro Universitário - Campina Grande-PB, CEP 58429-500

Documentação necessária:
Diploma de Doutorado em qualquer subárea da
grande área de Letras e Linguística ou Áreas Afins
Declaração de projeto de pesquisa em andamento cadastrado na instituição de origem ou
agência de fomento à pesquisa.

Comprovação de orientação de Iniciação Científica, Trabalho de Conclusão de Curso de
Graduação ou Monografia de Especialização na área de Letras e Áreas afins.
Plano de trabalho propondo atividades de ensino, pesquisa e orientação.
Comprovante de autoria ou coautoria de, pelo menos, quatro publicações, distribuídas em
artigos científicos (em periódicos qualificados pela CAPES (Qualis)/área de Letras ou
Áreas afins, como Internacional ou Nacional A1, A2, ou B1, B2), livros ou capítulo(s) de
livros, publicados por editora que atenda aos critérios do Qualis Livro como L4 ou L3,
relativas ao quadriênio atual à solicitação de credenciamento (2013-2016).
Currículo Lattes atualizado.
A inscrição
A inscrição, necessariamente em uma ou duas das linhas de pesquisa do Programa, só
será efetivada após a entrega completa dos documentos solicitados, na Secretaria do
PPGLI, dentro do período definido neste Edital.
Observações:
A inscrição dos candidatos ao credenciamento, residentes fora de Campina Grande,
somente será efetivada, caso a documentação, enviada por correspondência (via Sedex),
postada nos Correios, chegue à Secretaria do Programa do PPGLI até 21 de novembro
de 2016
O resultado da análise das solicitações de inscrição (Deferimento/Indeferimento) será
enviado por email válido, cadastrado pelo candidato no ato da inscrição, até o dia 12 de
dezembro de 2016.
Do processo de credenciamento
O processo de credenciamento de docentes consistirá na análise documental por uma
comissão aprovada pelo Colegiado do PPGLI, constituída por 5 professores, sendo 1 de
cada uma das Linhas de Pesquisa mais o Coordenador e o Coordenador Adjunto do
PPGLI.

Calendário
Resultado final
Os documentos entregues ou enviados no ato da inscrição dos candidatos não aprovados
ou cuja inscrição tenha sido indeferida poderão ser devolvidos no prazo de até 30 (trinta)
dias após a homologação do resultado final do processo de credenciamento. Decorrido
esse prazo, a documentação não requisitada será descartada.
O resultado final será publicado na página do PPGLI no dia 12 de Dezembro de 2016.
Os casos omissos no presente Edital serão dirimidos pela Coordenação do Programa,
ouvida a Comissão Examinadora.

Campina Grande, 20 de Outubro de 2016.

Antonio Carlos de Melo Magalhães
Coordenador do PPGLI-UEPB

