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EDITAL Nº 04/2017
DISCIPLINA ESPECIAL – PARCERIA PÓS-LETRAS E PPGCOM
Os Colegiados dos Programas de Pós-Graduação em Letras e em Comunicação da Universidade Federal de
Ouro Preto, no uso de suas atribuições, tornam pública a abertura do processo de candidatura à matrícula em
disciplina especial a ser ofertada em pareceria celebrada pelos Programas no 2º semestre de 2017:
DISCIPLINA
Práticas analíticas em
jornais históricos de
Mariana: do dispositivo aos
efeitos de sentido

NATUREZA

Eletiva

PROFESSOR/A

DIA DA
SEMANA

Profa. Dra. Juçara Brittes
Prof. Dr. Paulo Mendes
Sexta-feira
Prof. Dr. William Menezes

HORÁRIO
13h30 às
17h30

EMENTA:
Imprensa e memória. Imprensa, discursos e artimanhas enunciativas. Recursos metodológicos para captura da
realidade em distintas temporalidades por meio do discurso jornalístico. Estudos em jornais históricos
marianenses.
1. DAS INSCRIÇÕES:
1.1.

As inscrições deverão ser realizadas de 8h30 do dia 19/09/2017 às 16h do dia 29/09/2017, por e-mail,
junto às Secretarias dos Programas de Pós-Graduação em Letras (ICHS) e em Comunicação (ICSA).
Toda a documentação, digitalizada, deve ser encaminhada para: posletrasufop@gmail.com e
ppgcomufop@gmail.com.

1.2.

Só serão aceitas as inscrições realizadas dentro do período de inscrição.

1.3.

No ato da inscrição, o/a candidato/a deverá enviar por e-mail arquivos contendo: 1) justificativa
expondo o interesse em cursar a disciplina e 2) históricos escolares da pós-graduação e da graduação.

1.4.

Está previsto um máximo de 15 (quinze) vagas, estando a definição do número final de vagas,
incialmente, definida em três estratos: 05 (cinco) vagas para alunos do PPG em Letras, 05 (cinco)
vagas para alunos do PPGCOM e 05 (cinco) vagas para alunos/as regulares de outros PPGs da UFOP.

1.5.

A matrícula será realizada observando-se a ordem de classificação dos/das candidatos/as inscritos/as,
de acordo com a avaliação final dos/as professores/as responsáveis.

1.6.

Além de análise dos pedidos de matrícula a ser realizada pelo/a docente responsável, a seleção de
aluno/as observará, caso necessário, os seguintes critérios de desempate: 1) justifica para cursar a
disciplina e 2) históricos escolares.
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1.7.

A lista de aprovados/as incluirá, se for o caso, a relação de candidatos excedentes, classificados
conforme critérios descritos no item anterior.

1.8.

Em caso de não preenchimento de vagas por estrato de oferta, caberá aos docentes a redesignação dos
candidatos excedentes.

2. DO PROCESSO SELETIVO:
2.1.

O resultado da seleção dos requerimentos será divulgado até às 16h do dia 06 de outubro de 2017, nas
páginas dos Programas de Pós-Graduação em Letras (www.posletras.ufop.br) e em Comunicação
(www.ppgcom.ufop.br).

2.2.

Os/as candidatos/as selecionados/as deverão confirmar a sua matrícula em disciplina isolada até às
16h do dia 09 de outubro de 2017, através dos e-mails posletrasufop@gmail.com ou
ppgcomufop@gmail.com.

2.3.

O/a candidato/a que não confirmar a matrícula até este dia e horário terá seu aceite anulado, abrindo a
possibilidade de matrícula para candidatos/as excedentes selecionados/as no processo de inscrição,
conforme ordem de classificação divulgada no resultado da seleção.

2.4.

Ao receber a confirmação de recebimento do e-mail pela secretaria, em até 24 horas úteis, o candidato
fica assegurado de sua matrícula na disciplina.

3. DAS AULAS
3.1.

Período Letivo estipulado: 20 de outubro de 2017 a 01 de dezembro de 2018.

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As Coordenações dos Programas de Pós-Graduação em Letras e em Comunicação decidirão sobre as questões
não previstas neste Edital.
Mariana, 13 de setembro de 2017.

Prof. Dr. Clézio Roberto Gonçalves
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFOP

Prof. Dr. Frederico de Mello Brandão Tavares
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFOP
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