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O Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem abre vagas para candidatura a aluno 

especial nas disciplinas dos cursos de Mestrado e Doutorado abaixo relacionadas, as quais serão oferecidas no 

formato on-line, enquanto durar as medidas preventivas para diminuir a curva de contágio do COVID-19, no 1º 

semestre de 2021, com início das aulas agendado para 08/03/2021. 

Um candidato pode cursar até duas disciplinas como aluno especial do Programa de Pós-Graduação 

em Estudos de Linguagem, aplicando-se as demais regras constantes na Resolução CONSEPE n.º 05, de 28 de 

janeiro de 2008. Note-se ainda que poderá frequentar unicamente as aulas das disciplinas nas quais estiver 

matriculado. Para a aprovação em cada disciplina, deverá submeter-se a todas as avaliações aplicadas aos 

alunos regulares, assim como alcançar a frequência mínima exigida de 75%. 

Em caso de aprovação em processo seletivo futuro para aluno regular do Programa de Pós-Graduação 

em Estudos de Linguagem – PPGEL/UFMT, o aluno poderá solicitar o aproveitamento dos créditos realizados 

no Programa como Aluno Especial. Nesse caso, cabe ao Colegiado de Curso a análise da solicitação.  

I. Das vagas 

São ofertadas até 10 (dez) vagas para alunos especiais em cada disciplina, independente do nível 

(Mestrado ou Doutorado), respeitando-se o limite quantitativo de 50% do número de alunos regulares 

matriculados em cada disciplina. 

 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS – DISCIPLINAS EM 2021.1 

 
Professor Tipo de disciplina Disciplina  Dia da semana/datas CH 

Dra. Flávia G. B. 
Borges 

Semestral  
(on-line) 

Tópicos avançados em 
estudos linguísticos I: 

português para 
estrangeiros 

 

2ª. feira e 4ª. feira 
Das 19h às 21h 

60 

EMENTA 
Desenvolvimento de habilidades de ler, escrever, ouvir e falar, em consonância aos conteúdos 
estruturais da língua, para os usos linguísticos dentro da universidade e no cotidiano, de acordo 
com Proposta curricular para o ensino de português nas unidades da rede de ensino do Itamaraty em 
países de língua oficial espanhola. 
OBS: Disciplina ofertada APENAS para alunos estrangeiros, matriculados em Programas de Pós-
graduação da UFMT. 
 

Professor  Tipo de disciplina Disciplina  Dia da semana/datas CH 
Dra. Áurea 
Cavalcante 

Santana 

Semestral  
(on-line) 

Língua e Cultura 3ª. feira 
Das 14h às 18h 

60h 

EMENTA 
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Relações entre língua, cultura e sociedade. Interculturalidade, multilinguismo, plurilinguismo, 
bilinguismo e outras abordagens da diversidade linguística, cultural e do contato entre línguas. 
Panorama da diversidade linguística existente no Brasil e em Mato Grosso.  

 
Professor  Tipo de disciplina Disciplina  Dia da semana/datas CH 

Dr. Antônio 
Henrique Coutelo 

de Moraes  

Semestral  
(on-line) 

Tópicos em estudos 
linguísticos VII: 

Aquisição de segunda 
língua e língua 

estrangeira 

3ª. feira 
Das 8h às 12h 

30h 

EMENTA 
Aquisição e desenvolvimento de segunda língua: teorias e princípios. Aquisição e aprendizagem. 
Segunda língua (L2), língua estrangeira (LE) e língua adicional (LA). Análise do conceito e das fases de 
interlíngua. 

 
Professor  Tipo de disciplina Disciplina  Dia da semana/datas CH 

Dra. Josenilce 
Rodrigues de 

Oliveira Barreto 

Semestral  
(on-line) 

Estudos filológicos 
 

4ª. feira 
Das 14h às 18h 

60h 

EMENTA 
Filologia: conceito, delimitação, objeto e funções. Ciências auxiliares: paleografia e codicologia. Tipos de 
edição de texto. Análise de características paleográficas e codicológicas de textos, manuscritos ou 
impressos. Estudos filológicos de documentos do português preferencialmente produzidos em Mato 
Grosso a partir do século XVIII.  
 

Professor  Tipo de disciplina Disciplina  Dia da semana/datas CH 
Dr. Márcio 

Evaristo Beltrão 
Semestral  
(on-line) 

Tópicos avançados em 
estudos linguísticos II: 
Análise Crítica do 
Discurso e Estudos 
Queer.  

5ª. feira 
Das 14h às 18h 

60h 

EMENTA 
Teoria Queer e suas relações com a Análise Crítica do Discurso, buscando compreender como as 
relações sociais naturalizam e legitimam discursos excludentes em relação a gênero e sexualidade. 
Conceitos de linguagem, discurso como prática social, estrutura social, ordens do discurso, mecanismos 
e significados do discurso para a ACD. Questões políticas e teóricas dos estudos queer e concepções 
acerca de identidades de gênero, orientações sexuais, pedagogias queer e queer decolonial.  
 

ESTUDOS LITERÁRIOS – DISCIPLINAS EM 2021.1 
 

Professor  Tipo de disciplina Disciplina  Dia da semana/datas CH 
Dra. Bruna 

Fontes Ferraz 
 

Modular 
(on-line) 

Tópicos em Estudos 
Literários VII: 

A estância da literatura 
no pensamento de 
Giorgio Agamben: 

Criação, 

De 2ª. a 6ª. feira 
De 08 a 11 de março 

Das 14h às 18h 
Dia 12 de março 
Das 08h às 12h 

30 
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escrita e potência. 
EMENTA 
Esta disciplina pretende apresentar a obra do filósofo italiano Giorgio Agamben, que constrói o seu 
pensamento por meio da relação entre literatura e filosofia, palavra poética e palavra pensante. 
Percorrendo textos do autor que vão da década de 1970 aos últimos anos, pretende-se investigar os 
conceitos de criação, escrita e potência, categorias inerentes a todo ato de linguagem. 
 

Professor  Tipo de disciplina Disciplina  Dia da semana/datas CH 
Dr. Henrique de 

Oliveira Lee 
Semestral  
(on-line) 

Tópicos em Estudos 
Literários IX: Retóricas 

da confissão e o 
problema da 

sinceridade no 
romance do eu e na 

autobiografia 
 

3ª. feira 
Das 14h às 18h 

 

30 

EMENTA 
O objetivo desta disciplina é investigar os rituais retóricos que constituíram a escrita de si, o romance 
do eu (Shishosetsu) e a autobiografia do século XX no Japão e na Europa Ocidental. Será examinado 
como o problema da sinceridade foi incorporado na literatura japonesa do Shishosetsu, a partir da 
influência do Realismo, produzindo um colapso da noção de ficção no meio literário japonês.   
 

Professor  Tipo de disciplina Disciplina  Dia da semana/datas CH 
Dra. Lívia Ribeiro 

Bertges 
Semestral  
(on-line) 

Teoria da Poesia 4ª. feira 
Das 14h às 18h 

60 

EMENTA 
Discussão sobre os Gêneros Literários. Hibridismos de gêneros. O gênero lírico. Sonoridade, ritmo e 
imagem. Lírica e sociedade. Análise de textos poéticos.  
 

Professor  Tipo de disciplina Disciplina  Dia da semana/datas CH 
Dra. Maria Elisa 

Rodrigues 
Moreira 

Semestral  
(on-line) 

Tópicos Avançados em 
Estudos Literários II: 

inespecificidade, 
colagem e 

deslocamento na arte 
e na literatura 

 

6ª. feira 
14h às 18h 

 

60h 

EMENTA 
Estudo da inespecificidade, das colagens (fragmento, citação, pós-produção) e dos deslocamentos 
(temporais e espaciais) como operadores conceituais produtivos para se pensar as diversas práticas 
artísticas, inclusive as literárias. 
 

Professor  Tipo de disciplina Disciplina  Dia da semana/datas CH 
Dra. Soraya do 

Lago 
Albuquerque  

Modular 
(on-line)  

Tópicos em Estudos 
Literários X: As 
narrativas do 

entrelugar nas 

De 2ª. feira a 6ª. feira 
De 26 a 30 de julho 

Das 14h às 18h 
 

30h 
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literaturas africanas e 
afrodiaspóricas 

 
EMENTA 
O poder e a literatura como resistência. O colonialismo, a representação, o hibridismo. A língua como 
poder, a voz do subalterno, as identidades fluidas nas diásporas. A desconstrução dos discursos tecidos 
pelos colonizadores. A tessitura das narrativas do entrelugar como subversão e alteridade. 
 

II. Das inscrições 

As inscrições serão encaminhadas via protocolo eletrônico no Sistema Eletrônico de Informações 

(SEI), via link https://www1.ufmt.br/ufmt/un/noticia/5717/sei ,  instruído com a documentação listada no 

item III para a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem, no período de 22, 23 

de fevereiro de 2021 e até às 24 horas do dia 24 de agosto de 2020.  Em caso de dúvida, entrar em contato 

com e-mail da Secretaria do Instituto de Linguagens secretariailufmt@gmail.com . 

Devido às medidas de segurança para evitar a contaminação do COVID-19, a Secretaria do Instituto de 

Linguagens só está atendendo remotamente, o atendimento presencial foi suspenso até novas ordens. 

Portanto, as inscrições que também poderiam ser feitas pelo correio serão feitas via protocolo eletrônico no 

Sistema Eletrônico de Informações (SEI) instruído com a documentação listada no item III para o Programa de 

Pós-Graduação em Estudos de Linguagem. 

III. Da documentação necessária 

O candidato a aluno especial em disciplinas do PPGEL deverá apresentar os seguintes documentos no 

ato da inscrição via protocolo eletrônico no Sistema Eletrônico de Informações (SEI):  

1. Cópia do diploma de graduação ou atestado de conclusão de curso de graduação (para 

candidatos a alunos especiais em disciplinas de Mestrado); cópia do diploma de Mestrado ou ata de defesa de 

dissertação (para candidatos a alunos especiais em disciplinas de Doutorado). 

2. Cópia do Histórico Escolar do curso de graduação (para candidatos a alunos especiais em 

disciplinas de Mestrado) ou do curso de Mestrado (para candidatos a alunos especiais em disciplinas de 

Doutorado).  

3. Curriculum vitae extraído da plataforma Lattes, com cópias dos comprovantes das 

apresentações de trabalho, publicações em anais de eventos científicos, artigos publicados em periódicos e 

livros ou capítulos. Considerar apenas a produção dos últimos três anos e não incluir cópias dos certificados de 

eventos em que participou apenas como ouvinte.  

4. Requerimento de inscrição preenchido justificando por que o candidato deseja cursar 

disciplina(s) como aluno especial, inserindo no texto do requerimento de inscrição a concordância ou 
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discordância em ser remanejado para outra disciplina, caso a disciplina escolhida não tenha vagas (via 

protocolo eletrônico no Sistema Eletrônico de Informações (SEI);  

5. Cópia do RG e do CPF.  

6. 1 fotografia 3x4 recente.  

7. Comprovante de que é aluno regular de programa de pós-graduação stricto sensu de outra 

universidade, se for o caso. 

IV. Da avaliação 

Critérios de avaliação: afinidades entre áreas de conhecimento apresentadas no curriculum vitae e 

a(s) disciplina(s) indicada(s), bem como fundamentação da justificativa (item presente no Requerimento de 

Inscrição) por que o candidato deseja cursar disciplina(s) como aluno especial. 

Ressalte-se que existe a possibilidade de o candidato, se não aprovado na disciplina para a qual se 

inscreveu, ter a sua inscrição avaliada numa outra disciplina que ainda disponha de vagas, desde que assinale 

no requerimento de inscrição a concordância em ser remanejado para outra disciplina.  

V. Dos resultados 

O Colegiado do Programa, em concordância com os docentes responsáveis pelas disciplinas, fará a 

avaliação das inscrições. O resultado parcial será divulgado no dia 02 de março de 2021 no site da UFMT em 

http://www.ufmt.br, na aba EDITAIS > PÓS-GRADUAÇÃO, e no site do PPGEL link editais pelo endereço 

eletrônico https://www.ufmt.br/ppgel. 

Caberá recurso em relação ao resultado parcial no prazo de 24 horas a contar da data de publicação 

do mesmo. A solicitação deverá ser dirigida à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Estudos de 

Linguagem, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). 

O resultado final será divulgado no dia 04 de março de 2021 no site da UFMT http://www.ufmt.br, na 

aba EDITAIS > PÓS-GRADUAÇÃO, e no site do PPGEL link editais pelo endereço eletrônico 

https://www.ufmt.br/ppgel 

VI. Das matrículas 

O candidato cujo requerimento for aprovado deverá efetivar sua matrícula de Aluno Especial entre os 

dias 08 de março de 2021, via e-mail da secretaria com o título “taxa de inscrição/aluno especial) mediante 

apresentação de comprovante de pagamento da Taxa de Matrícula de R$ 201,70 (duzentos e um reais e 

setenta centavos) por disciplina, em favor da Fundação de Apoio e Desenvolvimento da UFMT (Fundação 

UNISELVA), exclusivamente através de boleto bancário a ser emitido neste site: 

http://www.fundacaouniselva.org.br/. Considerando os prazos para processamento bancário, sugere-se gerar 

o boleto para pagamento até às 17h do dia 07 de março de 2021. 
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Não haverá devolução de taxa de inscrição em caso de desistência. 

VII. Das disposições finais 

As atividades realizadas por aluno especial não lhe conferem qualquer direito a uma vaga como aluno 

regular do programa de Pós-Graduação. As vagas para aluno regular somente poderão ser preenchidas por 

candidatos aprovados no processo seletivo específico. Não serão aceitos alunos ouvintes para quaisquer 

disciplinas.  

VIII. Cronograma 

09 de fevereiro Abertura do Edital 

22, 23 e 24 de fevereiro Inscrições  

02 de março Resultado Parcial 

03 de março Prazo para Recurso 

04 de março Resultado Final 

08 de março Matrícula  

08 de março Início das Aulas 

 

Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado do PPGEL. 

 

Carolina Akie Ochiai Seixas Lima 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem 


