
EDITAL DINTER DL/USP/UESPI 

 

EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO PARA DOUTORADO 

INTERINSTITUCIONAL 

(USP/UESPI) 
 
Declara-se aberto o Edital de inscrição e seleção de candidatos ao preenchimento de vagas no curso de 

Doutorado Interinstitucional entre a Universidade de São Paulo (USP), aqui representada pela Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), e a Universidade Estadual do Piauí (UESPI) junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Linguística. 

 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 

O objetivo deste Edital é viabilizar a formação, em nível de doutorado no país, dos docentes dos cursos 

de Licenciatura em Letras da Universidade Estadual do Piauí.  

 

As inscrições estarão abertas no período de 17 a 24 de maio de 2019. 

 

Além dos requisitos gerais do Regimento da Pós-Graduação da USP e das Normas e Procedimentos da 

Pós-Graduação na FFLCH (http://pos.fflch.usp.br), o Programa de Pós-Graduação em Linguística faz 

exigências próprias, especificadas no presente Edital, homologado pela Comissão Coordenadora do 

Programa, de conformidade com o Projeto DINTER, aprovado pelo Serviço de Pós-Graduação da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. 

 

 1.1 Das vagas 

 

O Programa de Pós-Graduação em Linguística oferece 15 (quinze) vagas para o curso de Doutorado.   

 

Ao inscrever-se, o candidato deverá, no requerimento de inscrição, indicar a linha de pesquisa em que 

deseja se inscrever. Para ver os nomes e uma descrição sucinta das linhas de pesquisa do Programa, o 

candidato deverá consultar o site http://www.linguistica.fflch.usp.br/pos/linhas.  

 

Participam deste Edital os seguintes orientadores:  

 

Ana Lúcia de Paula Müller 

Ana Paula Scher 

Antonio Vicente Seraphim Pietroforte 

Beatriz Raposo de Medeiros 

Esmeralda Vailati Negrão 

Evani de Carvalho Viotti 

Ivã Carlos Lopes 

Jairo Morais Nunes 

Luciana Racanello Storto 

Marcello Modesto 

http://www.linguistica.fflch.usp.br/pos/linhas


Olga Coelho Sansone 

Paulo Chagas de Souza 

Raquel Santana Santos 

Waldir Beividas 

 

 

2. DA INSCRIÇÃO 
 

A inscrição será feita exclusivamente via Web por meio do preenchimento do Formulário online de 

inscrição, disponível no site http://linguistica.fflch.usp.br/node/297, no período de 17 a 24 de maio de 

2019, encerrando-se às 23h do dia 24 de maio de 2019. 

 

Cada documento exigido deverá ser digitalizado (frente e verso no mesmo arquivo) de forma legível e 

anexado em formato PDF, em arquivo de, no máximo, 3Mb. 

 

O candidato que não apresentar toda a documentação exigida terá a sua inscrição indeferida. 

 

 2.1 Documentação exigida 
 

a) Certificado de proficiência em língua estrangeira de acordo com as exigências da linha de 

pesquisa indicada no formulário online de inscrição. 

 

O candidato portador do título de Mestre poderá computar a proficiência feita para o Mestrado e passar 

por exame em somente mais uma língua estrangeira. 

 

b) Diploma ou Certificado de conclusão do Curso Superior em que conste a data da colação de 

grau.  

 

O candidato diplomado somente em curso de curta duração, ou em cursos livres, não terá direito à 

inscrição.  

 

c) Histórico da Graduação. 
 

d) Diploma de Mestrado. 
 

 

O candidato que for mestrando da USP e não tiver defendido sua dissertação até o ato de sua inscrição 

para a seleção ao curso de Doutorado objeto deste Edital deverá entregar, junto da inscrição, o Termo de 

Compromisso disponível em http://linguistica.fflch.usp.br/pos/ingresso . 

 
O candidato que for mestrando externo à USP e não comprovar a conclusão do Mestrado no ato de sua 

inscrição deverá entregar, junto com a inscrição, o Termo de Compromisso disponível em 

http://linguistica.fflch.usp.br/pos/ingresso  . 

 

No caso de Diploma de Mestre obtido em Universidades estrangeiras, o prazo para a obtenção da 

aprovação da Equivalência do Título junto à USP é o último dia para matrícula dos alunos ingressantes, 

conforme o calendário escolar. Assim sendo, o Pedido de Equivalência do Título de Mestre deve ser 

solicitado, no mínimo, 6 (seis) meses antes da inscrição para o processo seletivo. 
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ATENÇÃO: Os diplomas de Mestres obtidos no exterior só serão aceitos com Reconhecimento Nacional. 

Maiores informações no site http://www.usp.br/secretaria/?p=1949 . 

 

e)  Histórico do Mestrado. 
 

f) RG e CPF. 

 

No caso de estudante estrangeiro, anexar cópia das páginas do passaporte que trazem as informações 

de identidade e o prazo de validade do documento.  

 

Se o candidato for aprovado, é obrigatória a apresentação, no período da matrícula, do Registro Nacional 

de Estrangeiros (RNE) com data válida ou apresentação do protocolo de solicitação desse documento.  

 

g) Comprovante do pagamento da taxa de inscrição. 
 

A emissão do respectivo boleto estará disponível no site  http://forms.fflch.usp.br/node/111 durante o 

período de inscrição. 

 

Sobre a isenção da taxa de inscrição, consultar o site: http://www.pos.fflch.usp.br/node/317 . 

 

h) Curriculum Lattes atualizado. 
 

 

3. DA SELEÇÃO 

 

O processo seletivo constará obrigatoriamente de quatro fases, todas eliminatórias. 

 

1) Prova de proficiência em idioma estrangeiro 

2) Prova escrita dissertativa de conhecimentos específicos em linguística 

3) Análise do projeto de pesquisa 

4) Arguição do projeto de pesquisa 

 

A interposição de recurso quanto aos resultados das fases 2, 3 e 4 é admitida no prazo máximo de 1 (um) 

dia útil após a divulgação de cada resultado. O documento deverá ser protocolado na Secretaria de Pós-

Graduação do Programa – Prédio de LETRAS via e-mail para pgling@usp.br. 

Os recursos serão julgados pela CCP (Comissão Coordenadora do Programa). Havendo necessidade de 

revisão de nota, uma nova comissão, sem conhecimento do resultado anterior, será organizada para nova 

avaliação. 

 

Fase 1: Proficiência em Língua Estrangeira 
 

Todos os candidatos deverão submeter-se a exame de proficiência em língua estrangeira, de acordo 

com as exigências da linha de pesquisa indicada.  

 

Para o Doutorado, o candidato deve apresentar aprovação em exames de proficiência em duas das 

seguintes línguas estrangeiras: inglês, francês ou espanhol, de acordo com a indicação de sua linha de 

pesquisa: 

http://www.usp.br/secretaria/?p=1949
http://forms.fflch.usp.br/node/111
http://www.pos.fflch.usp.br/node/317
mailto:pgling@usp.br


 

 Descrição e análise das línguas indo-europeias: Inglês/Francês 

 Descrição e análise das línguas não indo-européias: Inglês/Francês 

 Descrição e análise dos discursos e dos textos verbais e não verbais: Inglês/Francês 

 Estudo do uso, da variação, do contato e da mudança linguística: Inglês/Francês/Espanhol 

 Estudos dos processos de aquisição e aprendizagem de línguas: Inglês/Francês 

 Historiografia e documentação das teorias, descrições e análises linguísticas: 

Inglês/Francês/Espanhol 

 Processamento computacional de linguagem natural: Inglês/Francês 

 

O candidato portador do título de Mestre poderá computar a proficiência feita para o Mestrado e 

passar por exame em somente mais uma língua estrangeira. 

 

Candidatos estrangeiros cuja língua materna seja a mesma exigida pela linha de pesquisa (inglês, francês 

ou espanhol, conforme o caso) ficam automaticamente desobrigados da apresentação da proficiência 

nessa língua, mas devem manifestar essa condição no ato de inscrição.  

 

Além disso, os candidatos que não tenham o português como língua materna deverão necessariamente 

demonstrar proficiência nessa língua – quer pela obtenção do nível avançado do CELPE-BRAS 

(Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros), quer por outro certificado de 

conhecimento de português (por exemplo, um diploma de Bacharel em Português) emitido por instituição 

reconhecida pelo Programa. A comprovação da proficiência em Língua Portuguesa não precisa ser 

apresentada durante a inscrição, mas deverá ser apresentada até o momento de depósito do Relatório de 

Qualificação.  

 

Poderão ser dispensados do Exame de Proficiência em Língua Estrangeira os candidatos que 

apresentarem certificado da UESPI (validade de dois anos), da Universidade Federal do Piauí (validade 

de dois anos) e dos seguintes testes (validade de dois anos): 

 

Para Inglês, o resultado mínimo de: 

550 pontos no TOEFL feito em papel 

213 pontos no TOEFL feito no computador 

80 pontos no TOEFL feito pela internet 

Band6 no IELTS 

 

Para Francês, o resultado mínimo de: 

70 pontos no exame de proficiência da Aliança Francesa 

Nível 3 do TEF da Câmara de Comércio e Indústria de Paris 

Nível B1 do TCF do Centre International d’Études Pédagogiques do Ministério da Educação Francês 

 

Para Espanhol, o resultado mínimo de: 

Nível intermediário no DELE - Diploma Espanhol de Língua Estrangeira 

Nível intermediário no CELU- Certificado de Espanhol Língua e Uso 
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Fase 2: Prova de Conhecimentos Específicos 

 

Trata-se de uma prova escrita dissertativa formada de perguntas sobre linguística geral. É elaborada por 

uma comissão composta por professores do Programa escolhidos pela CCP (Comissão Coordenadora do 

Programa) especialmente para esse fim, a cada semestre.  

 

A aplicação da prova será feita na sala 05 no Núcleo de Pós-Graduação da UESPI, campus Poeta Torquato 

Neto, em Teresina- PI, na data indicada no calendário ao final deste documento, sempre das 14h às 17h. 

Não é permitida a consulta a qualquer fonte documental durante a aplicação. 

A bibliografia básica para a prova está disponível no site: http://linguistica.fflch.usp.br/pos/ingresso. 

 

É facultada aos candidatos estrangeiros a possibilidade de responder à prova em inglês ou francês, mas 

os enunciados das questões serão colocados sempre em português. 

 

Cada prova é corrigida, sem identificação do candidato, por dois professores independentemente. A 

seguir, é feita a média das notas, compondo o resultado final. Os examinadores observam a correção 

conceitual das respostas, o domínio demonstrado no tema desenvolvido e a qualidade da redação 

acadêmica. A nota mínima exigida para aprovação é 6,0 (seis). 

 

 

Fase 3: Avaliação do projeto de pesquisa 
 

Aprovados na prova de conhecimentos específicos, os candidatos deverão apresentar o projeto de 

pesquisa que pretendem desenvolver em sua Pós-Graduação. O projeto deve ser de sua autoria, sem 

redação ou revisão por parte de professores do Programa de Linguística. Pode opcionalmente ser redigido 

em inglês ou francês, sem que essa característica altere o julgamento pela banca examinadora. 

 

O projeto será avaliado por uma banca composta por três orientadores do Programa. As bancas deverão 

ser aprovadas pela CCP (Comissão Coordenadora do Programa). 

 

A avaliação do projeto será feita com base em sua adequação às linhas e projetos de pesquisa do 

Programa. O texto deve compreender entre dez e quinze páginas (espaço 1,5) e contemplar os seguintes 

requisitos específicos: 

 

 o tema e os objetivos da pesquisa devem estar claramente delineados. 

 os pressupostos teóricos que embasam a pesquisa devem estar descritos. 

 a metodologia deve estar estabelecida. 

 uma síntese da bibliografia fundamental deve ser apresentada. 

 um plano de trabalho e um cronograma iniciais para a execução do projeto devem ser 

propostos. 

 

Cada avaliador atribui uma nota ao projeto e a nota final será a média de todas elas. A nota mínima para 

a aprovação do projeto é 6,0. Os candidatos com projetos aprovados nessa fase seguirão para a fase de 

arguição. 
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Fase 4: Arguição oral do projeto de pesquisa 
 

O candidato será arguido pela mesma banca composta para a fase anterior a respeito de seu projeto de 

pesquisa.  

 

A arguição será realizada por meio de videoconferência transmitida da UESPI para a USP na data, horário 

e local indicados no calendário ao final deste documento.  

A banca espera que o candidato tenha o domínio geral da temática proposta em seu projeto e saiba 

desenvolver uma argumentação que sustente sua pertinência e exequibilidade, consideradas as exigências 

de um curso de Doutorado. 

 

Também nessa fase, a nota mínima para aprovação é 6,0.  

 

A classificação final dos candidatos aprovados será estabelecida de acordo com a média das notas obtidas 

nas fases 3 (avaliação do projeto) e 4 (arguição). 

 

3.1 Calendário das provas 

 

 

Prova de Conhecimentos Específicos: dia 29 de maio de 2019, às 14 horas. No dia da prova, os 

candidatos deverão comparecer à sala 05 no Núcleo de Pós-Graduação da UESPI, campus Poeta Torquato 

Neto, em Teresina- PI.  

 

Resultado da Prova de Conhecimentos Específicos: O resultado será divulgado dia 07 de junho de 

2019 no site http://linguistica.fflch.usp.br/pos/ingresso 

 
Entrega do Projeto de Pesquisa: Candidatos aprovados na prova de Conhecimentos Específicos 

deverão enviar seus projetos de pesquisa em formato Pdf no dia 11 de junho de 2019, no site 

http://linguistica.fflch.usp.br/pos/ingresso 

 

Resultado da Avaliação do Projeto de Pesquisa: Até 25 de junho de 2019 
 

Prova de Arguição Oral: dia 02 de julho de 2019. A prova será na sala de informática do Núcleo de 

Educação à Distância da UESPI, no Campus Poeta Torquato Neto, em Teresina Piauí. O horário será 

divulgado no site http://linguistica.fflch.usp.br/pos/ingresso  

 

Resultado FINAL:  19 de julho de 2019, no site http://linguistica.fflch.usp.br/pos/ingresso 
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