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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 modo presencial, no 2º semestre de 2022, 

com início das aulas agendado para 15/08/2022 (Processo 23108.056779/2022-39).  

 

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 81, de 30 de novembro de 2020. 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 2022.2 

  

Professor   Tipo de disciplina  Disciplina   Dia da 

semana/datas  

Nível  CH  

ANTÔNIO 

COUTELO DE 

MORAES   

TEÓRICA TEORIAS DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Condensada  

De 19 de agosto a 

26 de agosto - 

presencial  

(das 18 às 22 h.) 

 E de 09 a 16 de 

setembro na 

modalidade online 

(das 18 às 22 h)   

MESTRADO E 

DOUTORADO 

60 H 

EMENTA  

Panorama do ensino-aprendizagem de línguas (materna e adicional), em contextos diversos. Abordagens contemporâneas 

de ensino, abarcando historicamente os diferentes paradigmas de ensino, até as concepções mais atuais na Linguística 

Aplicada. 

 

Professor   Tipo de disciplina  Disciplina   Dia da 

semana/datas  

Nível  CH  

CLAUDIO ALVES 

BENASSI   

TEÓRICA ESTUDOS 

BAKHTINIANOS 

 SEGUNDA-

FEIRA    

das 14 às 18 h 

MESTRADO E 

DOUTORADO 

60 H 

EMENTA  

O curso pretende apresentar uma visão geral dos estudos bakhtinianos, apresentando inicialmente alguns aspectos 

biográficos de Bakhtin e o Círculo, e desenvolvendo a compreensão a respeito de alguns conceitos basilares como 

dialogismo, discurso e interação, além de autoria, compreensão ativa, responsividade, arquitetônica, exotopia, cronotopo e 

polifonia. A base teórica será explorada através do estudo de resultados de pesquisas de fundamentação bakhtiniana. 

 

 

 

 

 

Solange Barros

Solange Barros
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Professor   Tipo de disciplina  Disciplina   Dia da 

semana/datas  

Nível  CH  

CAROLINA AKIE 

OCHIAI SEIXAS 

LIMA –  

MORIVALDO 

ALMEIDA  

TEÓRICA CRÍTICA TEXTUAL  QUARTA-FEIRA  

das 14  às 18 h 

*As primeiras 30 

horas serão 

ministradas pelo 

Prof. Mourivaldo 

(online)  
* As outras 30 horas 

serão ministradas 

pela Profa Carolina 

(presencial) 

MESTRADO E 

DOUTORADO  
60 H 

EMENTA  

Crítica textual: conceito e definições, delimitação, objeto e funções. O texto literário. As etapas do trabalho de crítica textual: 

as variantes, fixação do texto crítico: recensio: localização e coleta das variantes ou testemunhos, colação, estemática, 

emendatio etc. Apresentação do texto crítico para publicação: introdução; elementos substantivos: texto apurado e aparato 

crítico; elementos adjetivos: hermenêutica e exegese do texto e glossário; e índices e bibliografia. 

 

Professor   Tipo de disciplina  Disciplina   Dia da 

semana/datas  

Nível  CH  

ROGERIO 

VICENTE 

FERREIRA  

TEÓRICA TEORIAS 

LINGUÍSTICAS  

SEXTA-FEIRA  

das 14 às 18 h 

MESTRADO E 

DOUTORADO  

60 H 

EMENTA  

Panorama das diversas perspectivas teóricas no campo da ciência da linguagem. As principais “correntes” ou “escolas” da 

linguística moderna: estruturalismo, gerativismo e funcionalismo. Teorias da cognição, texto e discurso. 

 

Professor   Tipo de disciplina  Disciplina   Dia da 

semana/datas  

Nível  CH  

SOLANGE M. DE 

BARROS –  

VIVIANE VIEIRA  

TEÓRICA TÓPICOS EM ESTUDOS 

LINGUÍSTICOS VII: 

INRODUÇÃO À ANÁLISE 

DO DISCURSO 

 

Condensada  

De 19 a 30 de 

agosto.  

Presencial no dia 

19 de agosto 

  SEXTA-FEIRA 

(Das 14 às 18 h ) 

E de 22 a 30 de 

agosto na 

Modalidade online   

(Das 18 às 22 h)   

MESTRADO E 

DOUTORADO 

30 H 

EMENTA 

Linguagem, ideologia e poder nos Estudos Críticos do Discurso. Mudança discursiva no sistema-mundo colonial-moderno 

capitalista. Tecnologias discursivas multimodais. Construção discursiva das identidades sociais. Metodologias qualitativas 

etnográfico-colaborativas. 

 

Professor   Tipo de disciplina  Disciplina   Dia da 

semana/datas  

Nível  CH  

MARIA DO 

SOCORRO VIEIRA 

COELHO  

  

TEÓRICA E 

DESCRITIVA 

 

TÓPICOS EM ESTUDOS 

LINGUÍSTICOS VIII: 
FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS E 
METODOLÓGICOS DA 
LEXICOLOGIA E DA 

LEXICOGRAFIA 

QUINTA-FEIRA 

Das 14 às 18 horas 

(Outubro e 
novembro) 

Modalidade online 

MESTRADO E 

DOUTORADO 

30 H 
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EMENTA 

Estudo dos fundamentos teóricos e metodológicos da Lexicologia e da Lexicografia, com ênfase na variação e mudança no 

léxico da língua portuguesa, considerando fatores linguísticos e extralinguísticos. Apresentação de investigações que 

discutem as relações históricas, sociais e culturais, que participam da formação do léxico de uma língua e as implicações 

teórico-metodológicas no tratamento do léxico.  

 

Professor   Tipo de disciplina  Disciplina   Dia da 

semana/datas  

Nível  CH  

ANA CAROLINA 

ARDENGHI  
 

TEÓRICA TEORIA DO DISCURSO  
 

 TERÇA-FEIRA  

das 14  às 18 h 

MESTRADO 

E 

DOUTORADO 

60 H 

EMENTA 

A constituição do discurso como campo do conhecimento. Estudos do discurso versus análise do discurso. Perspectivas de 

pesquisa nos estudos linguísticos e nas ciências sociais e humanidades. 

 

 

ESTUDOS LITERÁRIOS – DISCIPLINAS EM 2022.2 

Professor   Tipo de disciplina Disciplina   Dia da 

semana/datas 

Nível  CH  

DIVANIZE 

CARBONIERI  

 

TEÓRICA TÓPICOS AVANÇADOS EM 
ESTUDOS LITERÁRIOS I: 

ESTUDOS PÓS-COLONIAIS, 
DECOLONIAIS E 

CONTRACOLONIAIS DE 
LITERATURA 

QUINTA-FEIRA  

das 14  às 18 h 

MESTRADO E 

DOUTORADO  

60 H 

EMENTA 

Partindo da premissa de que “Contra-colonizar é contrariar e não sentir a dor que esperam que sinta” (Bispo, 2015), esta 

disciplina vai examinar obras literárias e textos teóricos que busquem a interrogação de diversas heterarquias (Grosfoguel, 

2008), com vistas à emancipação das subjetividades e mentalidades colonizadas/oprimidas/subalternas/sobreviventes. 

Dentro do escopo pós-colonial podem ser abrangidas as literaturas escritas por autores cujas nações experimentaram o jugo 

da colonização (Fraser, 2000), assim como aquelas produzidas por escritores em diáspora, com o consequente 

estabelecimento de bases transnacionais para análises e pesquisas. Uma terceira possibilidade são as criações literárias de 

minorias sociais (podendo se constituir ou não como maiorias populacionais) no contexto de outras 

culturas/sociedades/coletividades hegemônicas. É com essa visão mais ampla a respeito da pós-colonialidade que serão 

fomentados diálogos entre textos literários diferentes e diversas abordagens e concepções, em busca de uma multiplicidade 

de epistemes, procedimento que caracteriza a vertente decolonial desde sua origem. O pensamento contra-colonial de Bispo 

(2015), mais ancorado na experiência brasileira, acrescenta ainda mais complexidade e profundidade à teia epistêmica que 

essa disciplina almeja tecer.  

 
Professor   Tipo de disciplina  Disciplina   Dia da 

semana/datas  

Nível  CH  

ANA PAULA DE 
SOUZA 

TEÓRICA TÓPICOS 
AVANÇADOS EM 

ESTUDOS LITERÁRIOS III: 
LITERATURA E 

DESLOCAMENTOS 

SEGUNDA- FEIRA 
Das 14 às 18 h.  

 

MESTRADO E 

DOUTORADO 

30 H 

EMENTA 

Exilados, migrantes, refugiados: o sujeito contemporâneo e a experiência do deslocamento. A literatura de ficção e de não 

ficção (diários, memórias, testemunhos, biografias, autobiografias) produzida por sujeitos deslocados. A(s) identidade(s) do 

sujeito deslocado. 
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Professor   Tipo de disciplina Disciplina   Dia da 

semana/datas 

Nível  CH  

MARINEI 

ALMEIDA  

TEÓRICA TÓPICOS AVANÇADOS EM 

ESTUDOS LITERÁRIOS II: 
LITERATURAS 

AFRICANAS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA E AFRO-

BRASILEIRA 

Condensada  

1ª e 2ª semana de 

novembro/22  

das 14  às 18 h 

(presencial e online  

MESTRADO E 

DOUTORADO  

60 H 

EMENTA 

Estudo das Literaturas Africanas de Língua Portuguesa (Angola, Moçambique, Cabo Verde). Literatura 

Colonial, violência, luta de libertação; Movimentos de resistência e africanidade; o movimento do 

Modernismo brasileiro e as literaturas de Cabo Verde e Angola; Literatura pós-colonial, nacionalismo e 

construção da nação.  
 

Professor   Tipo de disciplina Disciplina   Dia da 

semana/datas 

Nível  CH  

MARINETE LUIZA 

FRANCISCA DE 

SOUZA 

TEÓRICA LITERATURA, 

SOCIEDADE, CULTURA E 

IDENTIDADE 
 

Condensada 

 3ª e 4ª semana de 

novembro  

(das 14 às 18) 

(presencial e online) 

MESTRADO E 

DOUTORADO  

60 H 

EMENTA 

Ementa: Discussão a respeito dos conceitos de sociedade, cultura e identidade. Representação das identidades 

sociais nas literaturas. Relações entre poder, cultura e formação das identidades. Reflexão a respeito das 

conexões entre literatura, nacionalidade, etnia, classe social e gênero.  
 

Professor   Tipo de disciplina Disciplina   Dia da 

semana/datas 

Nível  CH  

RENILSON ROSA 

RIBEIRO 

 

TEÓRICA LITERATURA, 

HISTÓRIA E 

MEMÓRIA 

QUINTA-FEIRA 

Das 18:00 às 22 

h. 

Modalidade 

online 

MESTRADO 

E 

DOUTORADO  

60 H 

EMENTA 

Estudo das relações entre o texto literário, a história e a memória, considerando-se as perspectivas críticas contemporâneas 

dos estudos literários e dos estudos históricos. Reflexão sobre as interpolações e distanciamentos entre a narrativa 

ficcional, a narrativa histórica e a narrativa memorialística, abordando a ficção documental, o espaço biográfico e as 

escritas de si. 

 

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 11 a 15 de Julho de 2022.  Em caso de dúvida, 

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

 

 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).  

mailto:secretariailufmt@gmail.com
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1.1. Candidatos não graduados estão dispensados da apresentação do diploma.  

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 de livro. 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 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 ATÉ O DIA 12 de agosto de 2022 no site do PPGEL (https://www.ufmt.br/ppgel) em 

EDITAIS.  

 

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  15 de agosto 2022 no site do PPGEL (https://www.ufmt.br/ppgel) em EDITAIS.  

  

 VI.  Das matrículas  

O candidato cujo requerimento for aprovado deverá efetivar sua matrícula de Aluno Especial de 15  a 16  de AGOSTO de 

2022, via e-mail da secretaria (secretariailufmt@gmail.com), 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 o dia 17  DE AGOSTO  de 2022.  

Não haverá devolução de taxa de inscrição em caso de desistência.  

 

 VII.  Das disposições finais  

As atividades realizadas por aluno especial não 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.   



  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO  

INSTITUTO DE LINGUAGENS  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM   

                       EDITAL DE ABERTURA DE VAGAS PARA ALUNOS ESPECIAIS 2022/2 

 

(Publicado em 11/07/2022)   

  6  

VIII. Cronograma 

11 DE JULHO  ABERTURA DO 

EDITAL  

11 a 15 DE JULHO   INSCRIÇÕES   

12  DE AGOSTO RESULTADO 

PARCIAL  

13 DE AGOSTO PRAZO PARA 

RECURSO  

15  DE AGOSTO RESULTADO FINAL  

15 e 16  DE AGOSTO  MATRÍCULA   

15 DE AGOSTO  INÍCIO DAS AULAS  

  

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

 

 

Solange Maria de Barros 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem  
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