EDITAL Nº 05/2019
CENTRO DE CIÊNCIAS DO HOMEM - CCH
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E LINGUAGEM INFORMAÇÕES
PARA PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS PARA AS DISCIPLINAS DE
MESTRADO E DOUTORADO
1º SEMESTRE DE 2020
A UNIVERSIDADE ESTADUAL NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO - UENF,
representada pelo COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
COGNIÇÃO E LINGUAGEM, no uso de suas atribuições legais e considerando o
estabelecido no Título II do REGIMENTO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO - STRICTO
SENSU desta instituição, torna público a abertura de inscrições do PROCESSO SELETIVO
PARA ALUNOS ESPECIAIS para as disciplinas de MESTRADO e DOUTORADO.
Inscrições:
Local: Campus da UENF – Av. Alberto Lamego, 2000 – Campos dos Goytacazes- RJ - CEP
28013-600, na Coordenação dos respectivos Programas.
Home page: www.pgcl.uenf.br
PROGRAMA
Mestrado / Doutorado em Cognição e Linguagem
Centro de Ciências do Homem (CCH)
Recomendado pela CAPES em nível de Mestrado (1999) e Doutorado (2013) - Conceito 5
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO
COGNIÇÃO E LINGUAGEM
LINHAS DE PESQUISA
A Linha 1 “Pesquisas Interdisciplinares em Comunicação, Educação e Novas
Tecnologias da Informação” (PICENTI) é dedicada a pesquisas interdisciplinares
centrada na Teoria da Comunicação, na Semiótica e no Discurso. Interessa ao Programa
na abordagem dos fenômenos da atualidade, especialmente no ambiente da cibercultura, a
emergência de novos problemas para a comunicação, isto é, como os princípios da
comunicação podem ser aplicados às áreas das Ciências da Natureza, do Direito e da
Saúde. O estudo da Educação está centrado nas Teorias da Aprendizagem, nas
Metodologias de Ensino e no estudo das relações entre Educação e Saúde e entre
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Educação e Discurso. Entretanto, não pretendemos conduzi-lo à maneira tradicional dos
programas de pedagogia, mas buscando enfocar os processos educacionais como
processos de comunicação e interação, dedicando atenção especial ao uso das novas
tecnologias da informação no processo educativo. Finalmente, o estudo específico das
Novas Tecnologias da Informação, embora envolva aspectos técnicos bastante específicos,
é interdisciplinar por sua natureza, envolvendo os processos de comunicação e prestandose a aplicações educacionais. O uso dessas novas tecnologias deve ser visto como
variações no uso da linguagem e novas formas de aquisição de conhecimento, e estudado
no contexto da cultura contemporânea.
A Linha 2 “Pesquisas interdisciplinares em Ciências Humanas, Artes e Filosofia”
(PICHAF) concentra pesquisas interdisciplinares em Ciências Humanas, Artes e Filosofia.
Esta aparente dispersão de objetos se unifica, metodologicamente, pela abordagem
interdisciplinar e, em termos de conteúdo, pelo foco na cognição e na linguagem.
Disciplinas como a Psicanálise e a Hermenêutica, por exemplo, frequentemente tão
encasteladas em si mesmas, só nos interessam na medida em que se abram ao diálogo
interdisciplinar e tenham como objeto de interesse a linguagem e a aquisição de
conhecimento. Ciências cognitivas como a Psicologia Cognitiva, a Neuropsicologia e a
Linguística na sua diversidade de disciplinas são também áreas de profundo interesse para
a condução de pesquisas interdisciplinares dirigidas aos fenômenos da linguagem e do
conhecimento. As teorias da arte também encontram aqui o seu espaço na medida em que
são exploradas como formas especiais de linguagem, as quais dependem de processos de
cognição específicos e possibilitam, por outro lado, uma terceira forma de conhecimento do
mundo, ao lado da Filosofia e da Ciência. Dentro do amplo universo da Filosofia, por outro
lado, esta linha de pesquisa privilegia a Filosofia da Linguagem, articulada principalmente à
linguística e à comunicação e questões de ética e de bioética; a hermenêutica, em diálogo
com as ciências cognitivas; e a filosofia da cultura, voltada principalmente para o impacto
cultural das novas tecnologias da informação.
PERÍODO DE INSCRIÇÕES
Período: dias 2 a 6 de dezembro de 2019
Horário: 14 às 17h.
Local: Campus da UENF – Centro de Ciências do Homem/CCH, na Secretaria de PósGraduação em Cognição e Linguagem: Tel. (22) 2739.7186 e (22) 2739.7179 - e-mail:
pgclcch@gmail.com
INSCRIÇÕES
Para concorrer a uma vaga de aluno especial em mestrado ou doutorado o candidato
deverá preencher o requerimento de inscrição (Formulário 00) selecionando a disciplina
que deseja cursar no 2º semestre de 2019 (no limite de duas disciplinas). O quadro de
horário com as disciplinas que serão oferecidas no referido semestre estará disponível no
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site a partir do dia 01/12/2019. O formulário 00 está disponível no anexo I ou site do
programa (www.pgcl.uenf.br). Juntamente com o formulário, o candidato deverá entregar
os seguintes documentos:
 Cópia do diploma de curso superior de Graduação reconhecido pelo MEC ou
declaração de Conclusão de Curso;
 Histórico escolar da Graduação;
 Uma foto3x4;
 Uma cópia do currículo Lattes atualizado;
 Cópia da identidade;
 Cópia do CPF;
 Cópia do Certificado de reservista;
 Cópia do Registro civil (certidão de nascimento ou de casamento);
 Cópia do Título de Eleitor.
O candidato que desejar concorrer a uma vaga de aluno especial deverá estar ciente
das seguintes informações:






O candidato que já participou como aluno especial no Programa de Pós-graduação em
Cognição e Linguagem por dois semestres não deverá realizar a inscrição – como
proposto no regulamento da Pós-graduação;
O prazo de carência para quem já cursou dois semestres é de 5 anos;
O candidato, posteriormente, que têm o interesse de aproveitar os créditos da disciplina
cursada deverá obter conceito A na mesma;
O candidato que desejar inscrever-se em duas disciplinas deverá entregar a
documentação de cada disciplina separadamente.

AVALIAÇÃO
Após o período de inscrição, a solicitação do candidato será analisada e avaliada pelo
docente responsável pela disciplina escolhida. Após a avaliação do professor, o resultado
será divulgado no site do programa e nos murais do CCH até o dia 07/02/2020
MATRÍCULA
A matrícula dos candidatos aprovados no processo seletivo será realizada nos dias 04
e 05 de março de 2020 no horário de 9h às 12h e 14h às 16h (provisório), na Secretaria
Geral da UENF-SECACAD (prédio da Reitoria). Para efetuar a matrícula, o candidato deverá
se apresentar pessoalmente ou por meio de um representante legal, que deverá apresentar
uma procuração simples e um documento oficial com foto.
Campos dos Goytacazes, 02 de novembro de 2019
Comissão Coordenadora
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ANEXO I

00
SECRETARIA ACADÊMICA
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ALUNO ESPECIAL
DOCUMENTOS EXIGIDOS
 Cópia do Diploma do Curso Superior ou equivalente;
 Histórico Escolar do Curso Superior;
 Curriculum Vitae;
 Uma foto 34;
 Xerox da Carteira de Identidade Civil, do CPF, do Registro Civil, do Título de Eleitor, de
Documento Militar.
ATENÇÃO!
Todas as informações solicitadas são indispensáveis à avaliação do candidato.
DISCIPLINA (Nome e Código)
1.
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME COMPLETO
SEXO

CPF

 M  F
NASCIMENTO
______/_____/______

IDENTIDADE

ORG.
EMIS.

U
F

DATA DE EMISSÃO
_____/_____/_____

NACIONALIDADE

VISTO PERMANENTE
 SIM
 NÃO

ENDEREÇO
CIDADE

UF

PAÍS

CEP

TELEFONE

e-mail:
FORMAÇÃO ACADÊMICA
CURSO DE GRADUAÇÃO
INSTITUIÇÃO

ANO
CIDADE

UF
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PAÍS

ATUAÇÃO PROFISSIONAL E LOCAL DE TRABALHO*
PERÍODO
DESDE
ATÉ

INSTITUIÇÃO

TIPO DE ATIVIDADE

* Docência, pesquisa, extensão, promoção e atividade particular. Identifique, começando pela
mais recente, suas três últimas atividades remuneradas.

JUSTIFICATIVA

DECLARAÇÃO
DECLARO que este pedido contém informações completas e exatas, que aceito o sistema e os
critérios adotados pela instituição para avaliá-lo, bem como as normas estabelecidas pelo
Regimento de Pós-Graduação da UENF e do Curso.
LOCAL
DATA
ASSINATURA
______/______/______
PARA USO EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO
PARECER
Deferido

Indeferido

Obs.:

*** Preencher uma ficha para cada disciplina em que se deseja cadastrar (máximo
duas inscrições)
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