UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
Programa de Pós-Graduação em Literatura e Interculturalidade
(PPGLI)

CREDENCIAMENTO DE DOCENTES PARA O PPGLI
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Interculturalidade da
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) comunica a abertura de Edital de
Credenciamento de docentes para o preenchimento de vagas para Docente Permanente e
Docente Colaborador nos Cursos de Mestrado e Doutorado, distribuídas nas linhas de
pesquisas discriminadas abaixo:
Linhas de Pesquisa e Ementa:
Literatura, Memória e Estudos Culturais: Estudo do texto literário
observando como este veicula formações identitárias, sobretudo de gênero, etnia e
classe social, bem como experiências de vida e memória, individual e coletiva,
refletindo sobre as relações de poder implicadas em tais formações, com especial
interesse pelas formas de diálogo entre as literaturas erudita e popular.
Literatura e Hermenêutica: Estudo do texto literário em suas complexas
relações com outros saberes, tais como o mito, a religiosidade, a psicanálise e a
filosofia, visando compreender como os diversos gêneros da poesia, da narrativa e
do drama representam estas relações e a busca pela compreensão da condição
humana nestes saberes.
Literatura Comparada e Intermidialidade: Estudo das relações entre
diferentes literaturas, das formas de diálogo numa mesma tradição literária
nacional e das interações entre literatura e outras artes e literatura e outras mídias,
bem como entre as culturas erudita, de massa e popular.
O Programa prioriza o credenciamento de docentes com vínculo institucional com a UEPB,
que venham a ministrar, pelo menos, uma disciplina da área de concentração, orientem
tese e dissertação, desenvolvam projeto de pesquisa vinculado a uma das linhas de
pesquisa do Programa e comprovem autoria ou coautoria de publicações, distribuídas em
artigos científicos, livros ou capítulos de livros.
Das inscrições
Período: 8 de fevereiro a 10 de março exclusivamente pelo email ppgli@uepb.edu.br
com cópia para lucianobjustino@cnpq.pq.br (o campo "assunto" deve ser
preenchido obrigatoriamente com "inscrição credenciamento docente PPGLI")
Documentação necessária (toda digitalizada):
- Diploma de Doutorado em qualquer sub-área da grande-área Estudos Literários ou Área
Afim com Tese cujo objeto tenha interface com a Literatura;

- Comprovação de orientação de Iniciação Científica, Trabalho de Conclusão de Curso de
Graduação, Monografia de Especialização, Dissertação de Mestrado ou Tese de
Doutorado em qualquer sub-área da grande-área Estudos Literários ou Área Afim cujo
objeto tenha interface com a Literatura;
- Plano de trabalho de ensino, pesquisa e orientação no PPGLI;
- Comprovante de autoria ou coautoria de, pelo menos, 4 publicações no quadriênio 20142017, distribuídas em artigos científicos em periódicos Qualis estrato A1 a B2, livro(s) ou
capítulo(s) de livros em editoras nacional ou universitária;
- Currículo Lattes atualizado.
Do processo de credenciamento
O processo de credenciamento de docentes consistirá na análise documental pelo
Colegiado Delegado do Programa acrescido de 1 membro de cada linha de pesquisa
do PPGLI.
Resultado final
O resultado final será publicado na página do PPGLI até o dia 30 de março 2018.
Os casos omissos no presente Edital serão dirimidos pela Coordenação do Programa,
ouvida a Comissão Examinadora.

Campina Grande, 8 de fevereiro de 2018.
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