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EDITAL PPGLCH 2008-2 
 

O PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DA UNIGRANRIO - UNIVERSIDADE DO 
GRANDE RIO “PROF. JOSÉ DE SOUZA HERDY” - CONSIDERANDO O QUE ESTABELECE A 
RESOLUÇÃO 03/07 DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, FAZ SABER QUE 
ESTARÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O EXAME DE SELEÇÃO DO CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU”, NÍVEL DE MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS E CIÊNCIAS 
HUMANAS, PARA O ANO 2008, SEGUNDO SEMESTRE, PARA LICENCIADOS NAS ÁREAS DE 
ATUAÇÃO DE LETRAS, PEDAGOGIA, HISTÓRIA, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA, LINGÜÍSTICA, 
GEOGRAFIA E COMUNICAÇÃO NA FORMA DESTE EDITAL.  

 

1 Vagas:  

São oferecidas 06(seis) vagas, abertas a profissionais que busquem aprofundar seus 
estudos em nível de Mestrado Acadêmico, dentro das seguintes linhas de pesquisa: 

I - Gênero, etnia e identidade 

Esta linha de pesquisa visa a promover investigações empíricas e reflexões teóricas sobre 
os processos políticos e culturais da produção de semelhanças e diferenças identitárias; 
sobre as conexões entre gênero e outras categorias de diferenciação, tais como raça, 
etnia e classe social, e sobre a desigualdade e seus efeitos sociais. 
 
A linha de pesquisa reúne professores membros do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em 
Estudos Lingüísticos e Literários e tem os seguintes núcleos temáticos: 

-  Identidades de resistência versus anarquismo; representações do feminismo nas 
manifestações imagéticas libertárias. 

-  Abordagens multidisciplinares das figurações do feminino. A representação da mulher 
na música, na literatura, nas artes plásticas como o reflexo da ótica dos diversos 
segmentos sociais. 

-  O processo de transculturação na configuração identitária do migrante. 

-  A representação dos excluídos na literatura, nos textos jornalísticos e na manifestação 
discursiva dos grupamentos sociais. 

-  As expressões de criação artística, de caráter autônomo, vinculadas às questões de 
gênero e etnia, identidade e diferença. 

-  Criação e disseminação de valores calcados na diferença e na exclusão e sua 
relação com o processo educacional. 

 
II - Educação, linguagem e cultura 
 
Esta linha de pesquisa visa a fornecer subsídios para a compreensão do universo das 
representações sociais em Educação; da manifestação e do domínio da linguagem, 
através das relações que se estabelecem culturalmente; das novas formas de adquirir 
informações e de construir conhecimentos, conceitos e valores; e do intercâmbio entre 



grupos culturais no contexto da diversidade. E, assim, refletir sobre a teoria/práxis 
pedagógica na atualidade. 
 
III - Representação da historicidade, memória e discurso 
 
Esta linha de pesquisa tem por objetivo dinamizar reflexões acerca da relação entre 
história, memória e discurso, buscando explicitar o processo de representação da 
historicidade, dos registros de memória e da interlocução entre os sujeitos a partir da 
produção e  compreensão da linguagem. 
 
1.2  As vagas serão distribuídas igualmente entre as linhas de pesquisa. 

1.3  Do total de vagas, 5 (cinco) serão reservadas a candidatos brasileiros natos e 
naturalizados e 1 (uma) para cidadãos dos países do MERCOSUL ou de países que 
têm o português como idioma oficial.  

2 Inscrição:  

Estarão abertas, de 01 a 26 de setembro de 2008, as inscrições à seleção para o curso de 
Mestrado Acadêmico em Letras e Ciências Humanas da UNIGRANRIO - Universidade do 
Grande Rio “Prof. José de Souza Herdy”, para o ano de 2008, segundo semestre.  

A inscrição será feita na Secretaria da PROPEP - Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 
Pesquisa, Bloco A, 2ª Andar, Rua Professor José de Souza Herdy, 1160 – 25 de Agosto – 
Duque de Caxias – RJ – CEP 25071-202, no Horário: de 11h00min as 17h00min horas, ou 
pela internet através do portal www.unigranrio.br . 

 

2.1  Documentação para Inscrição – A documentação listada a seguir compõe um dos 
requisitos para o processo de admissão ao Mestrado, devendo ser entregue na 
secretaria até o dia 26 de setembro de 2008(último dia de inscrição), o não 
atendimento deste item acarretará na eliminação do candidato. 

a)  01 (uma) cópia do Diploma de Graduação reconhecido (não serão recebidas 
declarações de conclusão de curso de graduação). No caso de diplomas 
obtidos no exterior, além do reconhecimento do MEC, anexar tradução 
juramentada do diploma e do histórico escolar; 

b)  01 (uma) cópia do Histórico Escolar da Graduação; 

c)  Memorial Descritivo (Curriculum Vitae) Justificativo para engajamento em uma 
das linhas de pesquisa do Curso de Mestrado contendo uma análise sobre a 
trajetória acadêmica do candidato, sua formação, experiência docente e de 
pesquisa, assim como outras atividades profissionais importantes; 

 No Memorial, deverão ser comprovados: 

• os cursos de pós-graduação lato sensu (360 horas, no mínimo); 

• as funções exercidas na trajetória profissional, desde que relevantes; 

• as funções exercidas na trajetória acadêmica, desde que relevantes; 

• as pesquisas efetivamente realizadas; 

• as publicações em periódicos e anais de eventos; 

• participação em Congressos e Seminários. 

d)  Declaração de que dispõe de pelo menos 3 (três) horas semanais por crédito 
em que venha se inscrever; 



e) 2 (duas) fotografias 3 x 4; 

f) 1 (uma) cópia legível da carteira de Identidade; 

g) 1 (uma) cópia legível CPF; 

h) 1 (uma) cópia do Comprovante de Residência. 

 

Endereço para postagem 

UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO - UNIGRANRIO  
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (Processo Seletivo/ PPG Letras e Ciências 
Humanas) 
Rua Professor José de Souza Herdy, 1160 – 25 De Agosto – Duque de Caxias – RJ. 
CEP 25071-202 
 

3 Processo Seletivo:  

Para admissão no Curso, os candidatos deverão se submeter ao exame de seleção, 
dividido em três etapas, todas de caráter eliminatório: 

1ª etapa –  Exame da documentação (Diploma, Histórico Escolar, Memorial descritivo 
e documentação comprobatória). Os resultados serão comunicados dia 
29 de setembro de 2008 a partir de 12h, pela internet ou na secretaria. 

2ª etapa –  Exame de suficiência em Idioma Estrangeiro e de Expressão Escrita – As 
provas consistirão, respectivamente, na compreensão de um texto 
técnico em Ciência (no idioma Inglês ou Espanhol) e na elaboração de 
uma Redação sobre tema a ser definido, tendo como tempo limite de 4 
horas para esta etapa – dia 3 de outubro de 2008 de 14h às 18h. 

3ª etapa -      Prova de conhecimentos gerais (discursiva) , tendo como tempo limite de 
04 horas para esta etapa – 06 de outubro de 2008 de 14h às 18h. 

4ª etapa –  Entrevista para avaliar o Memorial Descritivo justificativo e a 
potencialidade de engajamento do candidato em uma área de atuação 
do Programa – dia 07 de outubro de 2008 de 14h às 18h. 

 

3.1 Prova de suficiência em idioma estrangeiro e de expressão escrita  

As provas consistirão, respectivamente, na compreensão de um texto em língua 
estrangeira e na elaboração de uma redação sobre tema a ser definido.  

Alunos que apresentarem certificados de proficiência aceitos pela CAPES para a 
inscrição de Mestrado em Instituições Estrangeiras serão dispensados da prova de idioma 
estrangeiro.  

Para a prova de suficiência em idioma estrangeiro será permitido o uso do dicionário, 
desde que trazido a sala de exame pelo candidato, para seu uso exclusivo.  

 

3.2 Prova de conhecimentos gerais (discursiva)  

O candidato deverá fazer responder, sob a forma de dissertação, duas das questões 
propostas, que versarão sobre a bibliografia indicada. 

 

 



3.3 A classificação dos candidatos 

A Classificação dos candidatos será realizada em função das avaliações: 

3.2.1 Exame de suficiência em idioma estrangeiro; 

3.2.2 Exame de Expressão Escrita; 

3.2.3  Exame do Memorial no aspecto da redação e da documentação comprovada; 

3.2.4 Exame de conhecimentos gerais; 

3.2.5 Entrevista e engajamento do candidato a um projeto de pesquisa de um professor 
do Programa. 

 

4 Divulgação  

A lista de candidatos aprovados e de classificados (sem exposição de notas), em ordem 
alfabética, será divulgada ao término do processo, no dia 08 de outubro de 2008, na 
secretaria da PROPEP ou pela internet (www.unigranrio.br). 

Por solicitação escrita do candidato, suas notas poderão ser fornecidas em dois dias úteis 
após o pedido. 

5 Aproveitamentos de vagas  

A Comissão de Seleção reserva-se o direito de não preencher as vagas previstas.  

6 Desistência  

Em caso de desistência de candidato selecionado, a vaga será ocupada pelo 
candidato suplente, seguindo inicialmente a ordem de classificação da respectiva linha 
de pesquisa e em seguida a classificação geral.  

7 Retirada dos documentos 

Os candidatos não aprovados e não classificados terão o prazo máximo de 3 (três) 
meses, a partir da data da divulgação dos resultados, para retirar os documentos 
comprobatórios da inscrição.  

8 Período Letivo para 2008-2 

O período letivo para 2008-2 será iniciado em 13 de outubro e terminará em 20 de 
fevereiro de 2009, com recesso entre 22 de dezembro de 2008 e 5 de janeiro de 2009.  

9 Casos Omissos  

Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção do 
Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências.  

 

Duque de Caxias, 1˚ de Setembro de 2008. 

 

Protasio Ferreira e Castro Haydea Maria Marino de Santana Reis   

Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa 

 

Coordenadora do Programa de Pós-
Graduação em Letras e Ciências 

Humanas 

 



ANEXO I – Cronograma do Processo Seletivo 2008-2 e Período Letivo 

 

INSCRIÇÃO 

Secretaria da PROPEP 
Inscrição (Isenta de pagamento) 01 a 26 de Setembro de 2008 

www.unigranrio.br  

Prazo para entrega da 
documentação completa exigida 

Até 26 de Setembro de 2008 Secretaria da PROPEP 

PROCESSO SELETIVO 

1ª Etapa 

Exame da Documentação 29 de setembro de 2008 Secretaria do PPGLCH/PROPEP 

Secretaria do PPGLCH/PROPEP Divulgação dos Resultados do 
Exame da Documentação 

30 de setembro de 2008 
www.unigranrio.br  

2ª Etapa 

Exame de Suficiência em Idioma 
Estrangeiro e Expressão escrita 

3 de outubro de 2008 
14h às 18h 

Campus I – Duque de Caxias 

3ª Etapa 

Prova de Conhecimentos Gerais 
6 de outubro de 2008 

14h às 18h 
Campus I – Duque de Caxias 

Entrevista 
7 de outubro de 2008 

14h às 18h 
Campus I – Duque de Caxias 

Secretaria da PROPEP 
Divulgação do Resultado Final 8 de outubro de 2008 

www.unigranrio.br  

MATRÍCULAS 

Registro acadêmico e Inscrição em 
Disciplinas 

9 e 10 de outubro de 2008 Secretaria da PPGLCH 

Período Letivo para 2008-2 

Início Término Recesso 

13 de outubro de 2008 20 de fevereiro de 2008 22/12/2008 a 05/01/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                ANEXO II 
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