EDITAL DE SELEÇÃO PARA PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UENF
1º Semestre/2020
(Autorização de funcionamento – Parecer CEE n.º 223/93 – DO de 28/07/93)
A Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) torna público as seguintes
diretrizes relativas às inscrições para os candidatos às vagas da Pós-Graduação (Mestrado e
Doutorado) no 1º Semestre/2020.

Inscrições:
Local: Campus da UENF – Av. Alberto Lamego, 2000 – Campos dos Goytacazes - RJ CEP 28013-600 - Coordenação do Programa no CCH –Térreo.
Home page: www.pgcl.uenf.br

CENTRO DE CIÊNCIAS DO HOMEM - CCH PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E LINGUAGEM
INFORMAÇÕES PARA PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O
MESTRADO E DOUTORADO
1º SEMESTRE DE 2020

PROGRAMA

Mestrado / Doutorado em Cognição e Linguagem
Centro de Ciências do Homem (CCH)
Recomendado pela CAPES em nível de Mestrado e Doutorado - 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 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
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 prestando-se 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. Está
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.

RELAÇÃO VAGAS/LINHA DE PESQUISA MESTRADO
As 30 vagas para o DINTER em Cognição em Linguagem serão oferecidas aos
campi do Ifes conforme distribuição abaixo:
Campus
Alegre
Aracruz
Barra de São
Francisco
Cachoeiro de
Itapemirim
Cariacica
CEFOR*
Colatina
Centro-Serrano
Guarapari
Ibatiba
Itapina
Linhares

Vagas
3
1
1

Campus
Montanha
Nova Venécia
Piúma

Vagas
1
1
1

1

Reitoria

1

1
1
1
1
1
1
1
1

Santa Teresa
São Mateus
Serra
Venda Nova do Imigrante
Viana
Vila Velha
Vitória
Ampla Concorrência

1
1
1
1
1
1
1
5

* CEFOR – Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância

Obs.1. Salientamos que as vagas destinadas aos campi que não tiverem alunos aprovados

no processo seletivo do DINTER serão, automaticamente, remanejadas para ser
distribuídas na ampla concorrência.
PERÍODO DE INSCRIÇÕES
Período: 21/02/2020 a 20/03/2020
Estas deverão ser realizadas:
Instituto Federal do Espirito Santo – Reitoria
Procedimentos:
Encaminhar as documentações em envelope lacrado à Reitoria do Ifes aos cuidados da
Diretoria de Pós-Graduação da PRPPG, Av. Rio Branco, 50, Santa Lúcia, Vitória-ES, CEP
29056-264. Horário de funcionamento das 8h às 17h.
A inscrição poderá ser realizada por meio de terceiros (munido de procuração simples);
A inscrição deverá ser protocolada na Reitoria até às 17h do dia 20 de março.
Documentação Necessária para a Inscrição:
Requerimento de inscrição (modelo próprio);
Cópia do diploma de curso superior de graduação reconhecido pelo MEC (na ausência deste, o
candidato poderá apresentar a declaração ou atestado de conclusão de curso);
Cópia do diploma do mestrado (na ausência deste, o candidato poderá apresentar a declaração
ou atestado de conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu);
Histórico escolar da Graduação e do Mestrado;
Três Cartas de Referência (modelo próprio) subscritas por pessoas ligadas à formação
universitária do candidato ou às suas atividades profissionais (encaminhamento à Coordenação do
respectivo Programa);
Duas fotos 3x4;
Cópia da carteira de identidade, do CPF, do título de eleitor, do certificado militar, da certidão de
nascimento ou casamento;
Três copias do Pré-Projeto, sem a identificação do candidato e do professor (orientador)
proposto, pois a avaliação será por pares “às cegas”;
Três copias do currículo Lattes atualizado pelo menos até dezembro de 2019 (sendo uma cópia
documentada).

DURANTE TODO O PROCESSO DE SELEÇÃO O CANDIDATO SERÁ
IDENTIFICADO PELO SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO

OBSERVAÇÕES
Os candidatos com necessidades especiais deverão informá-las no ato da inscrição, especificandoas.
Candidatos ao programa de doutorado, que estiverem em viagem para o exterior participando de
programas públicos dos governos Estaduais e ou Federal de pesquisa (por ex. Ciência sem
Fronteiras), poderão solicitar a participação na segunda etapa (fase das entrevistas) por via
eletrônica “vídeo conferência”, caso seja aprovado na primeira fase (análise do Currículo e PréProjeto), sendo dado aos mesmos: igual tempo de arguição, mesma composição de banca de
entrevista, e gravação do evento para posterior transcrição, mantendo a mesma registrada para
eventuais verificações. A entrevista deverá seguir a ordem determinada na divulgação das bancas.
Cabe destacar que o procedimento de defesa pública utilizando recursos de vídeo conferência é
uma prática reconhecida na UENF.
A diretoria de Pós-graduação – PRPPG/ IFES informa que:
a) Os servidores do Ifes aprovados no processo seletivo do DINTER em Cognição e Linguagem
farão jus a um afastamento de até 1 ano o qual deverá ser acordado com a chefia imediata,
havendo a necessidade de homologação pela direção-geral do campus.
b) As atividades ocorrerão no Campus do Ifes de Alegre com previsão de encontros mensais.
Atenção: Os documentos e notas de cada etapa dos candidatos não selecionados ficarão à disposição
dos mesmos, para retirada na Secretaria da Pós-Graduação em Cognição e Linguagem, até 60 dias
após o prazo final da seleção. Depois desta data os mesmos serão incinerados.
ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO – DOUTORADO
1ª ETAPA: Análise de Currículo e do Pré-Projeto
 Análise de Currículo e Pré-Projeto
21/03/2020 a 25/03/2020 - Análise do currículo (obrigatoriamente no formato Lattes) e do préprojeto, com caráter eliminatório. A nota mínima exigida para aprovação na 1ª etapa será de 70
(setenta) num total de 100 (cem) pontos (vide critérios e tabela no anexo I).
Na análise do Currículo Lattes e documentos apresentados, serão apreciados os seguintes itens:
a) Experiência em pesquisa científica com publicações comprovadas; b) Histórico escolar da
Graduação e do Mestrado; c) Experiência profissional na área de estudo proposta; d) Bolsas de
estudo/pesquisa recebidas.
Divulgação do resultado da 1ª Etapa até 27/03/2020 (Sexta-Feira) - A divulgação será feita no
quadro de avisos do Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem localizado no prédio do
CCH, primeiro andar e/ou na página web do Programa e site da PRPPG/ Ifes (a mesma poderá ser
divulgada antes da data final marcada, dependendo do andamento dos trabalhos desta comissão). Não
divulgaremos notas e nomes de alunos reprovados, porém as mesmas estão disponíveis na secretária
do programa, juntamente com os documentos apresentados, dentro do prazo de 60 dias após a
divulgação de cada etapa correspondente).
2ª ETAPA: Entrevista
 02/04/2020 e 03/04/2020 (Quinta-Feira e Sexta Feira) - Serão realizadas as entrevistas com
os candidatos selecionados/aprovados na 1ª etapa, com caráter classificatório. A nota mínima
exigida para aprovação na segunda etapa será de 70 num total de 100 pontos.

RESULTADO PARCIAL:
 Divulgação do resultado Etapa 2: Até 06/04/2020 – (Segunda-Feira);
 O resultado final será obtido pelo somatório das notas da 1ª e 2ª fases dividido por dois. Serão
considerados aptos para o ingresso no Doutorado os candidatos que obtiverem nota igual ou
superior a 70 pontos e respeitando-se a ordem de classificação e o número de vagas oferecidas neste
Edital. Os alunos selecionados deverão prestar o exame de Proficiência em Inglês ou Francês na data
determinada a seguir, sob pena (no caso de ausência) de perda da vaga para os candidatos que
estiverem em lista de espera.

 Os candidatos deverão consultar o quadro de avisos da Secretaria Acadêmica do CCH e/ou
buscar informações na página do programa www.pgcl.uenf.br
 Exame de Proficiência em Inglês ou Francês – 10/04/2020 (Sexta-Feira) - 09:00h às 12:00h
Todos os candidatos aprovados (Doutorado) deverão prestar um exame de proficiência de
língua estrangeira (Inglês ou francês). Exame com consulta a dicionários (inglês- português/
francês-português). O exame constará de tradução livre para o português de texto relativo às
linhas de pesquisa do Programa. A nota mínima exigida para aprovação (APTO) no exame
será de 70 (setenta) num total de 100 (cem) pontos. Em caso de reprovação o candidato
deverá cursar e obter aprovação na disciplina Inglês Instrumental ou Francês (caso seja
oferecida no decorrer do curso de mestrado e doutorado) ou prestar um novo exame no
processo seletivo para alunos regulares do ano seguinte. O não comprimento deste requisito
obrigatório poderá promover o desligamento do aluno já matriculado automaticamente.

PREENCHIMENTO DE VAGAS E DEMAIS PRERROGATIVAS DO DOUTORADO
 Os candidatos que obtiverem Média Final igual ou superior a 70 pontos (setenta) serão
relacionados em ordem classificatória. Em caso de igualdade de notas serão adotados
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

1. Nota de avaliação do Currículo Lattes;
2. Nota de avaliação da entrevista;
3. Nota da avaliação da Produção Científica.
 Serão considerados APROVADOS os candidatos relacionados dentro do limite de vagas
oferecidas. As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação dos
candidatos, depois de aplicados os critérios de desempate, até o preenchimento total do
número de vagas propostas (disponíveis).
 Serão divulgados somente os nomes e notas dos candidatos aprovados, ficando as notas
parciais e finais dos demais candidatos disponíveis no momento da entrega (devolução dos
documentos dos candidatos), observados o prazo máximo de sessenta dias de disponibilidade
(após este prazo a documento será descartada).
 A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem
permitirá um recurso por candidato até o prazo de 48 horas após a divulgação dos
resultados, observando a data limite prevista para os mesmos. Os casos omissos ou situações
não previstas serão resolvidos pela referida Comissão.

DA MATRÍCULA DOS ALUNOS SELECIONADOS NO PROCESSO SELETIVO –
DOUTORADO
PERÍODO DE MATRÍCULA
Período: 14/04/2020 e 15/04/2020
Horário: das 09 às 16 horas.
Local: Campus da UENF – Prédio da Reitoria, na Secretaria Acadêmica da UENF, Av. Alberto
Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - 28013-602 Tel.: (22) 2748-6039 (22) 2748-6081 - correio eletrônico: secretariaacademica@uenf.br
Obs. O candidato deverá comparecer, pessoalmente ou via procurador (procuração simples), ao local
e hora definidos, portando documento oficial com foto.

Campos dos Goytacazes, 21 de fevereiro de 2020.
Comissão Coordenadora:
Presidente: Prof.ª Dra. Eliana Crispim França Luquetti
Membros efetivos:
Prof. Dr. Carlos Henrique Medeiros de Souza
Profª. Dra. Shirlena Campos de Souza Amaral
Prof. Dr. Júlio Cesar Ramos Esteves
Prof.ª Dra. Rosalee Santos Crespo Istoe
Pós doc : Prof.ª Dra. Cristiana Barcelos da Silva

Anexo I - Critérios para Doutorado:
Os candidatos ao Doutorado serão avaliados por meio dos seguintes quesitos e valores:
DOUTORADO
Tipo de produção

Categoria

Pontos

A- Livros e/ou capítulo de I- Integral
livros com aderência a área da
II- Capítulos
Cognição e Linguagem.
III- Qualis Capes
A1 - A2
B- Artigos em periódicos IV- Qualis Capes
Produção Científica
publicados ou aceitos;
B1 e B2
(Últimos 5 anos)
V- Qualis Capes
Até 35 pontos
Obs.:
Na
categoria
III
B3 e B4
(Mínimo 10 pontos)
considerar se for o caso, nova
VI- Qualis Capes
proposta
do
Qualis
(A3
e
A4)
B5 e C
Obrigatório preencher
o formulário do Anexo C- Artigos em eventos com VII- Evento InternaVI e entregar no ato da Anais publicados (texto com cional/ Nacional
VIII- Evento Regioinscrição.
no mínimo 5 páginas)
nal/Local
IX- Evento InternaD- Resumos (Simples/expandi- cional/ Nacional
do) com Anais publicados
X- Evento Regional/
Local
E- Patentes
Produção Cultural
(últimos 5
anos)
Até 5 pontos
Memorial Descritivo
(entre 3 e 6 páginas)
Até 3 pontos

Participação em
Organização de Eventos
com Anais (Últimos 5

ou

4 pontos
5 pontos
4 pontos
3 pontos
2 pontos
2 pontos
1 ponto
0,5 ponto
0,25 ponto
Até 5 pontos

Autoria de produtos culturais com ampla divulgação (teatro, exposição,
Cinema, mostra e outros similares) que tenham aderência com as linhas
de pesquisa do PPGCL - Comprovar com certificados e folders.

Análise das informações acadêmicas e profissionais e da aderência à
área da proposta de pesquisa.
Como membro de Comissão
Organizadora/ Moderador ou
Conferencista
Como membro de comitê
científico; ou Revisor de Textos/
Avaliador Ad Hoc

anos) até 7 pontos
Como membro de Comissão
Organizadora/ Apoio
Proposta de Pesquisa
(Pré-Projeto)
Até 50 pontos
(Mínimo 25 pontos)

XI- Nacionais
Internacionais

5 pontos

Internacional
Nacional
Local/Regional
Internacional

3 pontos
2 pontos
1 ponto
2 pontos

Nacional

1 ponto

Local/Regional

0,5 ponto

Internacional
Nacional

1 ponto
0,5 ponto

Local/Regional

0,25 ponto

Serão avaliados: Aderência às linhas de pesquisas do PPGCL,
justificativa, questão problema, hipótese (se houver), marco teórico,
objetivo, metodologia, cronograma, referências teóricas.

OBS: Só serão selecionados para a segunda etapa, candidatos cuja pontuação total seja igual ou
superior a 70 pontos e atendendo a pontuação mínima (10 pontos na análise da Produção científica
e 25 pontos no Pré-Projeto).

Anexo II

*** MODELO PRÓPRIO PGCL/CCH/UENF PARA APRESENTAÇÃO DE PRÉPROJETO DOUTORADO (máximo 15 páginas).
Na Capa:
1. Título/subtítulo; Linha de Pesquisa ao qual o Pré-projeto se aplica;
NÃO COLOCAR NOME DO CANDIDATO NEM DE PROFESSOR ORIENTADOR.
O pré-projeto será identificado com o número de inscrição do candidato.
Na sequência, desenvolver os seguintes itens (Obs: Não precisa mudar de página a cada novo
item):
2. Sumário
3. Introdução (destacar problema e hipótese - se houver)
4. Revisão da Literatura/Marco Teórico
5. Justificativa
6. Objetivo(s)
7. Metodologia
8. Cronograma
9. Referências

Anexo III - Formulário de Pontuação
D O U T O R A D O PGCL/CCH/2019 - FORMULÁRIO OBRIGATÓRIO PARA CONTAGEM DE PONTOS EM PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO
CANDIDATO

ATENÇÃO: a coluna PONTOS será preenchida pela Comissão
N.

NOME DO CANDIDATO:

inscrição

Tipo
Título da Publicação

(preenchido

pela

secretaria):

(Preencher colunas Tipo e Categoria conforme informações do ANEXO I)

ANO

A – B– C – D- E

Se houver necessidade use outro formulário para completar a sua lista de publicações.
ORIENTAÇÃO para quem quiser simular para si o total de pontuação, usando o novo Qualis / SUCUPIRA (Obs: não faça anotação na coluna pontos):
1. Para a produção Tipo B consultar o Qualis no endereço: https://sucupira.capes.gov.br
2. (O NOME DO SITE É SUCUPIRA, procure o Qualis conforme o ANO de sua publicação); 2- Se a publicação for de 2018, usar o Qualis mais recente.

Categoria
I a XI

TOTAL

Pontos
Não
preencher

