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EDITAL 

ESTE EDITAL SUBSTITUI A VERSÃO DISPONIBILIZADA NO PERÍODO DE 28/05 A 23/06/2021. 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO 

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA APLICADA  

PERÍODO LETIVO DE 2021/2 
 

Mestrado homologado pelo CNE (Portaria MEC 524, DOU 30/04/2008 - Parecer CES/CNE 33/2008, 29/04/2008)  
Doutorado homologado pelo CNE (Port. MEC 1077, de 31/08/2012, DOU 13/09/2012, seç.1, p. 25 ) 

 

 

O Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada comunica a abertura de inscrições para a seleção 

de candidatos aos cursos de Mestrado e Doutorado, no período de: 12 de maio a 02 de agosto de 2021.  

 

I – VAGAS 

Mestrado: 25 (vinte e cinco) vagas 

Doutorado: 15 (quinze) vagas 

 

II – INSCRIÇÕES ONLINE - Período de 12/05 a 02/08/2021.  

Acesse a página do curso para realizar a sua inscrição. 

Mestrado: https://www.unisinos.br/pos/mestrado-academico/linguistica-aplicada/presencial/sao-leopoldo#processo-seletivo-1078 

Doutorado:https://www.unisinos.br/pos/doutorado-academico/linguistica-aplicada/presencial/sao-leopoldo#processo-seletivo-1195 

 

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 70,00 

Observação: para os egressos da Unisinos é concedido um desconto de 50% na taxa de inscrição. 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO NO MESTRADO: 

• Link do Currículo modelo Lattes/CNPq (disponível em: http://lattes.cnpq.br). O link deverá ser 

informado no portal de inscrição. Candidatos estrangeiros que não possuírem currículo modelo Lattes, 

deverão encaminhar documento equivalente para o e-mail conforme item X deste edital. 

• Carta de intenções com, no máximo, 3 (três) páginas digitadas em espaçamento de 1,5 entre linhas, 

apresentando as razões para ingresso no Mestrado em Linguística Aplicada UNISINOS, trajetória 

acadêmica e temas de interesse em pesquisa de acordo com área de concentração deste Programa: 

Linguagem, Tecnologia e Interação. 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO NO DOUTORADO: 

• Link do Currículo modelo Lattes/CNPq (disponível em: http://lattes.cnpq.br). O link deverá ser 

informado no portal de inscrição. Candidatos estrangeiros que não possuírem currículo modelo Lattes 

deverão encaminhar documento equivalente para o e-mail conforme item X deste edital. 

• Anteprojeto de Pesquisa com, no máximo, 15 (quinze) páginas, conforme roteiro sugerido, Anexo I 

deste documento, ou disponível em https://www.unisinos.br/pos/doutorado-academico/linguistica-

aplicada/presencial/sao-leopoldo#processo-seletivo-1195 

 

Observações: 

o A homologação da inscrição está condicionada a análise dos documentos entregues; 

o  A ausência da entrega dos documentos solicitados na inscrição, poderá impactar no desempenho da 

seleção; 

o Em caso de desistência ou não cumprimento dos requisitos de inscrição, não haverá devolução do valor 

da taxa. 
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INSCRIÇÕES A BOLSAS DE ESTUDOS – Acesse as informações sobre os editais de bolsas na página 

do curso e verifique se há cotas disponíveis. As inscrições a bolsas de estudos ficarão disponíveis ao final 

da inscrição ao curso. 

 

III - PROCESSO SELETIVO 

SELEÇÃO – De 09 a 13/08/2021 

 

O processo de seleção para o Mestrado será realizado em 03 etapas: 

 

a. Avaliação e análise da documentação e do Currículo Lattes: será considerada pela Comissão a 

experiência profissional, produção técnico-científica e participação em eventos da área do Curso, 

considerando os últimos 5 anos. (Peso: 30%) 

 

b. Avaliação da Carta de intenções: será verificada pela Comissão a organização textual do documento, 

com a indicação das razões para ingresso no Mestrado UNISINOS, trajetória acadêmica e adequação 

aos temas de interesse em pesquisa em Linguagem, Tecnologia e Interação. (Peso: 20%) 

Observação: A entrega Carta de Intenções é indispensável para a participação neste processo 

seletivo de Mestrado. Os candidatos deverão entregar a documentação, nos prazos definidos no item 

II deste edital. 

 

c. Entrevista pela Comissão de Seleção entre os dias 09 e 12/08/2021. (Peso: 50%) 

O candidato será questionado pela Comissão de Seleção em relação aos seguintes itens:  

i. motivações para fazer o Mestrado no PPGLA UNISINOS;  

ii. compreensão sobre a Linguística Aplicada como área de conhecimento e pesquisa;  

iii. explicitação de relações entre a proposta de investigação para o Mestrado e as linhas de 

pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UNISINOS; 

iv. disponibilidade para dedicação aos estudos.  

 

Com o objetivo de auxiliar no entendimento da área e das potencialidades dos estudos em Linguística 

Aplicada, o PPGLA recomenda a leitura dos itens indicados abaixo: 

 

• Calidoscópio v. 17, n. 4 (2019): Dezembro – Número Especial. Disponível em: 

http://revistas.unisinos.br/index.php/calidoscopio/issue/view/816 

• BOHN, H.  As exigências da pós-modernidade sobre a pesquisa em linguística aplicada no Brasil. In: 

FREIRE, Maximina; ABRAHÃO, Maria Helena Vieira; BARCELOS, Ana Maria 

Ferreira (Orgs.). Linguística Aplicada e Contemporaneidade. São Paulo, SP: ALAB; Campinas, SP: 

Pontes. 2005. p.11-23. 

• CELANI, M. A. A. Afinal, o que é Linguística Aplicada. In: PASCHOAL, M. S. Z., & CELANI, M. A. 

(Orgs.). Linguística Aplicada: da aplicação da linguística à linguística transdisciplinar. São Paulo: 

EDUC-PUCSP, 1992, p. 15-23. 

• MOITA LOPES, L. P. Afinal, o que é linguística aplicada. In: MOITA LOPES, L. P.  Oficina de 

linguística aplicada. Campinas: Mercado de Letras, 1996. p. 17-25. 

• OLIVEIRA, M. C. Por uma linguística aplicada mais inclusiva. Calidoscópio, São Leopoldo, v. 7, n. 2, 

p. 93-96, 2009. 

• ROCHA, Décio; DAHER, Del Carmen. Afinal, como funciona a Linguística Aplicada e o que pode ela 

se tornar?. DELTA, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 105-141, 2015.  Disponível em 

www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-44502015000100105&lng=en&nrm=iso. 

• SHUY, R. W. Applied Linguistics Past and Future. Applied Linguistics, Oxford, v. 36, n. 4, p. 434-443, 

2015. 

mailto:ppgla@unisinos.br
http://revistas.unisinos.br/index.php/calidoscopio/issue/view/816
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-44502015000100105&lng=en&nrm=iso


 

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 

Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

Av. Unisinos, 950    Caixa Postal 275    CEP 93022-750    São Leopoldo    Rio Grande do Sul       Brasil      Fone: (51) 3591 1122   
 E-mail: ppgla@unisinos.br Site: https://www.unisinos.br/pos/?nivel=mestrado-academico,doutorado-academico,mestrado-profissional,doutorado-profissional 

A nota final do candidato resultará da soma das notas obtidas em cada uma das etapas, conforme 

instrumentos de avaliação e seus respectivos pesos.  

 

O processo de seleção para o Doutorado será realizado em 03 etapas: 

 

a. Avaliação e análise da documentação e do Currículo Lattes: será considerada pela Comissão a 

experiência profissional, produção técnico-científica e participação em eventos relacionadas à área 

do Curso, considerando os últimos 5 anos. (Peso: 30%) 

 

b. Avaliação do anteprojeto de pesquisa: será verificada pela Comissão a inserção na Linguística 

Aplicada, clareza dos objetivos e da metodologia e exequibilidade da proposta. (Peso: 20%) 

Observação: A entrega do anteprojeto de pesquisa é indispensável para a participação neste 

processo seletivo. Os candidatos deverão entregar a documentação nos prazos definidos no item II 

deste Edital. 

 

c. Entrevista pela Comissão de Seleção entre os dias 09 e 12/08/2021.. (Peso: 50%) 

O candidato será questionado pela Comissão de Seleção em relação aos seguintes itens:  

a) motivações para fazer o Doutorado no PPGLA UNISINOS;  

b) compreensão sobre a Linguística Aplicada como área de conhecimento e pesquisa;  

c) explicitação de relações entre a proposta de investigação para o Doutorado e as linhas de 

pesquisa do PPGLA UNISINOS; 

d) disponibilidade para dedicação aos estudos.  

 

Com o objetivo de auxiliar no entendimento da área e das potencialidades dos estudos em Linguística 

Aplicada, o PPGLA recomenda a leitura dos itens indicados abaixo: 

 

• Calidoscópio v. 17, n. 4 (2019): Dezembro – Número Especial. Disponível em: 

http://revistas.unisinos.br/index.php/calidoscopio/issue/view/816 

• CAVALCANTI, M. C. Um olhar metateórico e metametodológico em pesquisa em Linguística Aplicada: 

Implicações éticas e políticas. In: MOITA LOPES, Luiz Paulo da (Org.) Por uma Linguística Aplicada 

Indisciplinar. São Paulo: Parábola, 2006. p. 233-252. 

• CELANI, M. A. Afinal, o que é Linguística Aplicada. In: PASCHOAL, M. S. Z.; CELANI, M. A. (Orgs.). 

Linguística Aplicada: da aplicação da linguística à linguística transdisciplinar. São Paulo: EDUC-

PUCSP, 1992. p. 15-23. 

• CELANI, M. A. A. Transdisciplinaridade na Linguística Aplicada no Brasil. In: SIGNORINI, Inês; 

CAVALCANTI, Marilda C. (Orgs.). Linguística Aplicada e Transdisciplinaridade. São Paulo: 

Mercado de Letras, 1998. p. 129-142. 

• COOK, G. Birds out of Dinosaurs: The Death and Life of Applied Linguistics. Applied Linguistics, 

Oxford, v. 36, n. 4, p. 425-433, 2015. 

• FIORIN, J. L. Linguagem e interdisciplinaridade. Alea, Rio de Janeiro, v. 10, n.1, p. 29-53, 2008. 

• KLEIMAN, A. B. O estatuto disciplinar da Linguística Aplicada: o traçado de um percurso, um rumo 

para o debate. In: SIGNORINI, Inês; CAVALCANTI, Marilda C. (Orgs.). Linguística Aplicada e 

Transdisciplinaridade. São Paulo: Mercado de Letras, 1998. p. 51-77. 

• RAJAGOPALAN, K. Applied linguistics and the challenge of facing up to the lure of theory for theory’s 

sake. Caminhos em Linguística Aplicada, Taubaté, v. 2, n. 1, p. 1-6, 2010. 

 

A nota final do candidato resultará da soma das notas obtidas em cada uma das fases de avaliação, 

conforme instrumentos de avaliação e seus respectivos pesos. 
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IV - DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS 

A lista preliminar dos aprovados estará disponível na página do curso no dia 13/08/2021. 

 

O prazo para interposição de recurso é de dois (2) dias úteis. O recurso deve ser encaminhado online 

para o Programa de Pós-Graduação em curso pelo e-mail ppgla@unisinos.br  

 

A lista definitiva dos aprovados estará disponível na página do curso no dia 20/08/2021. 

 

 

V - MATRÍCULA 

De 25 a 30/08/2021 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A MATRÍCULA NO MESTRADO:  

• Diploma do curso de graduação registrado (frente e verso) ou Certificado de Conclusão de Curso (CCC)* 

• RG e CPF; 

• Registro Civil (certidão de nascimento, casamento ou outro). 

(*) Dispensado para candidatos diplomados pela Unisinos na Graduação. 

 

Se diploma de Instituição estrangeira:  

• O diploma deverá ser traduzido por tradutor juramentado (exceto o obtido em países do MERCOSUL e 

os versados em língua espanhola);  

• O diploma deverá ser apostilado no caso de sua origem ser de um país signatário da Convenção de 

Haia, conforme Resolução CNJ no 228, de 2016, do Conselho Nacional de Justiça (disponível em: 

https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/apostila-da-haia/paises-signatarios/ ). No 

caso de país não signatário, o documento deverá ser autenticado por autoridade consular competente. 

 

Se candidato estrangeiro: 

• Cópia do passaporte; 

• Cadastro de Pessoa Física para Estrangeiros - CPF. Para emitir o documento é necessário acessar o 

site da Receita Federal e preencher todas as informações necessárias: 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/InscricaoCpfEstrangeiro/default.asp  

• Visto de regularidade no País, fornecido pela Polícia Federal; 

• Registro Nacional de Estrangeiro – RNE.  

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A MATRÍCULA NO DOUTORADO:  

• Diploma do curso de graduação registrado* (frente e verso);  

• Diploma do curso de mestrado registrado* (frente e verso); 

• RG e CPF;  

• Registro Civil (certidão de nascimento, casamento ou outro). 

(*) Dispensado para candidatos diplomados pela Unisinos na Graduação ou Mestrado.  
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Se diploma de Instituição estrangeira:  

• Os diplomas deverão ser traduzidos por tradutor juramentado (exceto o obtido em países do 

MERCOSUL e os versados em língua espanhola);  

• Os diplomas deverão ser apostilados no caso de sua origem ser de um país signatário da Convenção 

de Haia, conforme Resolução CNJ no 228, de 2016, do Conselho Nacional de Justiça (disponível em: 

https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/apostila-da-haia/paises-signatarios/ ). No 

caso de país não signatário, os documentos deverão ser autenticados por autoridade consular 

competente. 

 

Se candidato estrangeiro: 

• Cópia do passaporte; 

• Cadastro de Pessoa Física para Estrangeiros - CPF. Para emitir o documento é necessário acessar o 

site da Receita Federal e preencher todas as informações necessárias: 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/InscricaoCpfEstrangeiro/default.asp  

• Visto de regularidade no País, fornecido pela Polícia Federal; 

• Registro Nacional de Estrangeiro – RNE.  

 

OBSERVAÇÕES: 

o  A matrícula e reserva da vaga dos candidatos selecionados está condicionada a análise da 

documentação exigida no item V; 

o O upload dos documentos de matrícula deverá ser realizado no portal de inscrição, no período de 17 

a 20/08/2021; 

o  A partir da data de divulgação dos selecionados, a secretaria do Programa de Pós-Graduação 

encaminhará as orientações de matrícula; 

o  A Unisinos, se necessário, poderá solicitar documentos comprobatórios envolvendo qualquer 

informação relacionada ao presente edital e ao processo seletivo a ele vinculado. 

 

VI - INÍCIO DAS AULAS 

30/08/2021 

 

VII – LOCAL E HORÁRIO DAS AULAS 

As aulas ocorrem no campus São Leopoldo, de segunda a sexta-feira. Os turnos de aulas (manhã ou 

tarde) poderão variar de acordo com as ofertas semestrais das disciplinas em que o/a aluno/a efetuar sua 

matrícula. 

 

Nota: Atentos à evolução da pandemia, informamos que as atividades acadêmicas programadas estarão 

alinhadas às medidas decretadas pelo governo estadual e municipal. 

 

VIII - DURAÇÃO DO CURSO 

Doutorado – 48 meses 

Mestrado – 24 meses 

 

IX- DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação e a 

Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação.  
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X – INFORMAÇÕES 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada: 

Fone: (51) 3590 8476 ou (51) 3591 1122, ramal 1310   

E-mail: ppgla@unisinos.br   

Site Mestrado: https://www.unisinos.br/pos/mestrado-academico/linguistica-aplicada/presencial/sao-leopoldo 

Site Doutorado: https://www.unisinos.br/pos/doutorado-academico/linguistica-aplicada/presencial/sao-leopoldo 

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 08h às 22h. 

 

 

Campus São Leopoldo 

Av. Unisinos, 950  

Bairro Cristo Rei 

CEP 93022-750 – São Leopoldo/RS 

Fone: (51)3591.1122 

 

Campus Porto Alegre  

Av. Doutor Nilo Peçanha, 1600  

Bairro: Bela Vista   

CEP: 91330-002 – Porto Alegre 

Fone: (51)3591.1122

 

 

São Leopoldo, 23 de junho de 2021.  

 

Prof. Dr. Caio César Costa Ribeiro Mira 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada 
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ANEXO I 

 

Este é um roteiro que pode auxiliar na elaboração de seu Anteprojeto de Pesquisa (DOUTORADO). 
 

 
1*. TÍTULO DO ANTEPROJETO: 

2*. JUSTIFICATIVAS DO ANTEPROJETO: Deve mostrar a relevância da pesquisa para a comunidade 

acadêmica em geral e as relações com outras produções teóricas já existentes, apontando as lacunas 

observadas em estudos já desenvolvidos e as perspectivas de contribuições teórico-práticas para a área 

de estudo. Deve também mostrar a relevância social do anteprojeto. 

3*. DELIMITAÇÃO DO TEMA: Definição do assunto objeto da pesquisa, de forma a traçar os limites do 

que será pesquisado e situar o objeto da pesquisa em seu contexto e em uma das linhas de pesquisa 

oferecidas pelo Curso. 

4*. OBJETIVOS: A partir do tema já delimitado, descrição dos objetivos a serem alcançados pela 

pesquisa. 

4.1 Objetivo Geral 

4.2 Objetivo(s) Específico(s) 

5*. PRESUPOSTOS TEÓRICOS: Revisão dos principais referenciais teóricos de sustentação da  

pesquisa. 

6*. METODOLOGIA: Descrição dos procedimentos metodológicos previstos,  de acordo com os 

pressupostos teóricos e objetivos propostos. 

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA PESQUISA: Elaboração de  cronograma, prevendo períodos 

para o desenvolvimento de etapas da pesquisa. 

8*. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

* Elementos obrigatórios do Anteprojeto de pesquisa. 
 

 
Referências para elaboração do anteprojeto de pesquisa: 

- GOLDENBERG, M. A Arte de Pesquisar: Como fazer pesquisa nas Ciências Sociais. Rio de 

Janeiro: Record, 2001. 

- WRAY, A.; BUTLER, C.; BLOOMER, A.; TROTT, K.; REAY, S.. Projects in Linguistics: A 

Practical Guide to Researching Language. Oxford: Oxford University Press, 1998. 
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