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EDITAL 03/2022 PROMEL/UFSJ - DISCIPLINAS ISOLADAS

O Programa de Pós-Graduação em Letras da UFSJ comunica que está recebendo
inscrições de interessados em cursar disciplinas isoladas no Primeiro Semestre de 2022.
Segue a lista das disciplinas com oferecimento desse tipo de vaga:

LINHA DE PESQUISA: DISCURSO E REPRESENTAÇÃO SOCIAL
“Discurso e Identidades Sociais” (oferecimento remoto)
Prof. Dr. Antônio Luiz Assunção
Quintas-feiras, 14 às 18 horas
Carga horária: 60 horas
Pré-requisitos: graduados e graduandos na área de Letras e afins.

EMENTA: Conceitos de discurso, ideologia e hegemonia. Cultura e representações
sociais. Subjetividade, discurso e ideologia. Discurso e Pós-Modernidade. Análise de
Discurso e a questão da cultura. Política de representações das identidades sociais.
Regimes de verdade, sociedade disciplinar e sociedade de controle.

“Seminário de Tópico Variável em Práticas Discursivas: escola(s) e(m)
discurso(s)”
(oferecimento presencial)
Prof. Dr. Edmundo Narracci Gasparini
Sextas-feiras, 14 às 18 horas
Carga horária: 60 horas
Pré-requisitos: graduados e graduandos na área de Letras e afins.

EMENTA: Discurso e ideologia na escola. Reprodução/subversão do/no aparelho
escolar. A sala de aula em uma perspectiva discursiva. Práticas discursivas no contexto
escolar. “Discurso pedagógico” e “discurso escolar”.

LINHA DE PESQUISA: LITERATURA E MEMÓRIA CULTURAL
“Literatura e Interdisciplinaridade” (oferecimento remoto)
Prof. Dr. Luiz Manoel da Silva Oliveira
Quintas-feiras, 14 às 18 horas
Carga horária: 60 horas
Pré-requisitos: graduados e graduandos na área de Letras e afins.

EMENTA: Imbricações da Literatura com outros campos do saber e outras formas de
arte, discursos e disciplinas, de uma forma intersecional possibilitada por articulações
inter, multi e transdisciplinares. Poderão ser estudados alguns dos diversos prismas de
comunicação e interação da Literatura com a Filosofia, as Artes, a História, os Estudos
Culturais, os Estudos de Gênero (feminismos e minorias sexuais).

“Memória e Identidade Cultural” (oferecimento presencial)
Prof.ª Dr.ª Eliana da Conceição Tolentino
Sextas-feiras, 14 às 18 horas
Carga horária: 60 horas
Pré-requisitos: graduados e graduandos na área de Letras e afins.

EMENTA: Literatura, história e memória. Memória e identidades locais e nacionais:
arquivos, monumentos, museus. Textos da memória: memorialismo, biografia,
autobiografia, diário íntimo, correspondência.

INSCRIÇÕES

As inscrições serão realizadas exclusivamente com a remessa de e-mail do candidato, de
25/02/2022

a 06/03/2022, para mletras@ufsj.edu.br, com o título “Inscrição em

disciplina isolada 2022/01”. Acessar o formulário de

no seguinte link abaixo:

http://www.ufsj.edu.br/mestletras/formularios.php (trata-se do formulário de número 4),
imprimir, preencher, assinar, digitalizar e anexar ao e-mail, também informando no texto
da mensagem o link para acesso ao CV Lattes atualizado do candidato. É possível a

inscrição em mais de uma disciplina da mesma Linha de Pesquisa, usando-se um
formulário para cada uma, no qual o candidato deve indicar a ordem de preferência
das disciplinas escolhidas. A seleção dos candidatos que poderão se matricular em
disciplina isolada do Primeiro Semestre de 2022 fica a cargo do/a docente responsável
por ministrar a disciplina. O resultado da seleção será divulgado no site do Programa,
https://www.ufsj.edu.br/mestletras/, até 11/03/2022, e os candidatos selecionados
deverão se inscrever nas disciplinas nos dias 14 e 15/03/2022, por e-mail.

DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS
SELECIONADOS:

I - cópia do histórico escolar da graduação;
II – cópia de qualquer documento de identidade válido em todo o território nacional,
com foto;
III - cópia do CPF;
IV – cópia da certidão de registro civil;
V – cópia do comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais;
VI – cópia do comprovante de estar em dia com as obrigações do serviço militar, se for
o caso;
VII

– visto, emitido pela Polícia Federal, quando se tratar de estudante estrangeiro;

VIII – uma fotografia de 3x4.
IX – cópia do comprovante atualizado de vacina contra COVID-19, no caso de inscrição
nas disciplinas com aula presenciais;
X - formulário de inscrição em disciplinas isoladas (trata-se do formulário de n. 10 do
link https://ufsj.edu.br/mestletras/formularios.php).

São João del-Rei, 25 de fevereiro de 2022.

________________________________
Antônio Luiz Assunção
Coordenador Pro Tempore do PPG em
Letras PROMEL/UFSJ

