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CENTRO DE TEOLOGIA E CIÊNCIAS HUMANAS - DEPARTAMENTO DE LETRAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO ESTUDOS DA LINGUAGEM (PPGEL) 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO FAPERJ 2020 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Estudos da Linguagem do Departamento de 

Letras da PUC-Rio torna pública a abertura de inscrições para a seleção de 01 (um) bolsista em 

nível de Pós-Doutoramento, no contexto do Edital E_12/2019 – Apoio aos Programas e Cursos 

de Pós-Graduação STRICTO SENSU do Estado do Rio de Janeiro.   

1. Requisitos  

 1.1 O candidato à bolsa de pós-doutorado deve atender ao seguinte perfil:  

• Ter título de Doutor em Estudos da Linguagem, Linguística, Letras ou áreas afins, 

compatíveis com as linhas de pesquisa do PPGEL (ver anexo 1);  

 Apresentar currículo registrado e atualizado na Plataforma Lattes; 

• Ter interesse em atuar no projeto “Universalismo e diversidade em Língua(gem): 

embates e aproximações” (ver anexo 2);   

• Ter interesse em formar parcerias com docentes do programa e em participar em 

grupos de pesquisa no âmbito do PPGEL e/ou de convênios entre o PPGEL e outros 

programas; 

• Estar disposto a ter dedicação exclusiva ao projeto de pesquisa e demais atividades do 

PPGEL;  

• Ter inserção no contexto acadêmico internacional, por publicações em periódicos e/ou 

em livros de circulação internacional e/ou participação em congressos internacionais 

com trabalhos completos em anais;    

• Não ter vínculo empregatício ou estatutário;   

• Não ser aposentado;   

• Se estrangeiro, apresentar visto permanente no país; 

• Estar apto a iniciar as atividades tão logo seja aprovada a sua candidatura pela FAPERJ. 

1.2.  Durante o período de estágio pós-doutoral, o candidato selecionado deverá:   

• Realizar pesquisa de qualidade reconhecida nacional e/ou internacionalmente, 

decorrente do desenvolvimento do projeto ao qual estará vinculado, com divulgação 

gradual dos resultados em veículos qualificados;  

• Apresentar palestras e participar de seminários de pesquisa em andamento;  

• Colaborar com a disciplina “Estudos da Linguagem na Contemporaneidade”;  

• Participar das iniciativas acadêmicas do PPGEL, como seminários e eventos;  

• Apresentar, ao final dos 12 meses de bolsa, relatório final sobre as atividades 

desenvolvidas no PPGEL.  
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2.  Bolsa        

Bolsa de Pós-Doutorado do PNPD, com duração de 12 meses consecutivos e não prorrogáveis, 

no valor mensal de R$4.100,00 (quatro mil e cem reais). A bolsa será implementada e paga 

diretamente pela FAPERJ ao bolsista, após aprovação do candidato indicado pela comissão de 

seleção do PPGEL. Previsão de início das atividades: abril de 2020. 

3.  Inscrições e Seleção         

3.1 A inscrição deverá ser feita por meio do correio eletrônico para o endereço 

posgralinguagem@puc-rio.br com o título “INSCRIÇÃO PÓS-DOUTORADO FAPERJ” até o dia 02 

de março de 2020. No corpo da mensagem, deverão constar os seguintes dados: nome, data 

do nascimento, naturalidade, nacionalidade, sexo, instituição na qual o título de Doutor foi 

obtido, data da titulação, endereço para correspondência.    

 Os seguintes documentos deverão ser enviados como anexos:   

• Currículo Lattes atualizado; 

• PDF ou link de sua tese de doutorado e/ou um ou dois artigos ou capítulos de livro 

publicados em veículos de qualidade reconhecida;   

• Carta de intenção que contemple os seguintes itens: (i) o modo como o candidato 

antevê sua contribuição ao projeto ao qual pretende vincular-se; (ii) as linha(s) de 

pesquisa do PPGEL com que o candidato acredita que seus interesses de pesquisa 

poderiam se articular mais diretamente; (iii) o modo como o candidato considera sua 

formação prévia relevante para o projeto em questão; (iv) que tipo de questões 

considera pertinentes ao tratamento do tema do projeto; (v) que tipo de referencial 

teórico considera relevante. A carta deve ter o máximo de 10 páginas, fonte 12 – Times 

New Roman, espaçamento 1,5.  

3.2 A seleção será feita em duas etapas: (i) análise da documentação apresentada; (ii) 

entrevista.  

3.3 Entrevista: Os candidatos selecionados na etapa (i) serão notificados para participar de 

entrevista a ser realizada entre os dias 09 e 13 de março de 2020, em horário e local a serem 

definidos. Candidatos que estejam no exterior ou em outros estados poderão ser 

entrevistados via Skype.  

Outros esclarecimentos: posgralinguagem@puc-rio.br; (21) 3527-1447  

Rio de Janeiro, 31/01/2020. 
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ANEXO 1: Linhas de pesquisa do PPGEL 

 

 O Programa de Pós-Graduação Estudos da Linguagem desenvolve quatro linhas de pesquisa, a 

saber:  
 

Linha 1. Descrição do português, ensino e tecnologia: descrição do Português como L1, L2 e 

como Língua Estrangeira. Corpus e descrição linguística. Linguística Computacional. 

Desenvolvimento de recursos para o processamento automático do português.  

Docentes: Maria Cláudia de Freitas, Margarida Maria de Paula Basílio, Rosa 

Marina de Brito Meyer. 

 

Linha 2. Língua e cognição: representação, processamento e aquisição da linguagem. Teoria 

linguística e psicolinguística no estudo integrado da produção e da compreensão da linguagem 

por adultos, da aquisição da língua materna pela criança e de deficiências da/na linguagem. 

Processamento linguístico na leitura e na escrita. Acesso e representação lexical. Relação 

língua/cognição no domínio do léxico.  

Docentes: Cilene Aparecida Nunes Rodrigues, Erica dos Santos Rodrigues, 

Letícia Maria Sicuro Corrêa, Margarida Maria de Paula Basílio. 

 

Linha 3. Linguagem, sentido e tradução: investigações teóricas e empíricas sobre questões da 

linguagem envolvendo a significação e o sujeito, no âmbito das atividades de tradução e 

interpretação – de línguas orais e de sinais –, e/ou de ensino-aprendizagem. Abordagem 

pluralista fundamentada na linguística, nos Estudos da Tradução, nos estudos da 

interpretação, na filosofia e nos estudos literários, em consonância com o viés epistemológico 

do pós-estruturalismo e perspectivas de natureza crítica e historiográfica.  

Docentes: Helena Franco Martins, Marcia do Amaral Peixoto Martins, 

Paulo Fernando Henriques Britto, Teresa Dias Carneiro  

 

Linha 4. Discurso, vida social e práticas profissionais: estudo de questões teóricas e 

metodológicas em linguística aplicada, análise do discurso, sociolinguística e pragmática. 

Diversidade linguística e cultural e transformação social em contextos de educação, 

organizações empresariais, saúde, mídia e direito. Relações de conflito, construção de 

identidade, análise da narrativa, comunicação mediada pela tecnologia.  

Docentes: Adriana Nogueira Accioly Nóbrega, Inés Kayon de Miller, Liana 

Biar, Liliana Cabral Bastos, Maria das Graças Dias Pereira, 

Maria do Carmo Leite de Oliveira.  
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ANEXO 2: Descrição do projeto “Universalismo e diversidade em Língua(gem): embates e 

aproximações” 

A partir de uma organização em quatro linhas, o PPGEL tem buscado caminhos para oferecer 

aos alunos experiências de formação que permitam a estes ter uma visão ampla dos diferentes 

percursos formativos na Linguística e construir seu objeto de pesquisa tendo em perspectiva a 

visão de outras áreas e epistemes concorrentes.  

A proposta aqui delineada se imbui desse espírito, e replica tematicamente uma experiência 

formativa bem-sucedida do programa, a disciplina “Estudos da Linguagem na 

contemporaneidade”. Criada em uma revisão curricular ocorrida em 2014, a disciplina tem 

como objetivo permitir ao aluno construir uma visão abrangente de diferentes concepções 

teórico-metodológicas acerca da linguagem na área de Linguística, a partir de um tema 

transversal, comum às reflexões das 4 linhas do programa.  

A discussão sobre universalismo e diversidade em língua(gem) tem se mostrado profícua e 

vocacionada tanto para a dinamização da referida disciplina quanto para a articulação e 

debate real entre as linhas de pesquisa do programa. Nesse sentido, o projeto que ora 

apresentamos está relacionado a essa experiência cotidiana do PPGEL, e acrescenta, à sua 

proposição inicial, formativa e pedagógica, um desdobramento de pesquisa.  

O tema da diversidade linguística tem sido explorado desde a fundação da Linguística como 

ciência autônoma. Apresentando em primeiro lugar um foco nas diferenças morfo-fonológicas 

entre as línguas e nas diferenças culturais, uma marca da agenda de investigação da corrente 

estruturalista, o tema passou por uma guinada universalista especialmente a partir da ruptura 

paradigmática provocada pelos trabalhos da Linguística Gerativa da segunda metade do século 

XX, notadamente os de Noam Chomsky. A partir de então, a área se voltou para debates 

efervescentes sobre a natureza da linguagem e sobre os limites e possibilidades da dicotomia 

universal/específico em relação à língua e cultura, buscando entendimentos alternativos sobre 

o fenômeno da diversidade entre línguas e sua importância no âmbito de questões existenciais 

do indivíduo, na biologia da espécie no processamento linguístico e na integração da 

sociedade.  

Mais recentemente, começam a emergir, no âmbito especialmente da sociolinguística do uso 

da língua, abordagens que se debruçam sobre a hiperdiversidade linguística que marca as 

rotinas de comunicação dos grandes centros urbanos do mundo globalizado. Trata-se de 

estudos que também dialogam criticamente com a porosidade das fronteiras geográficas, 

políticas e linguísticas, desta vez com foco nos processos históricos e sociais da 

contemporaneidade e tomando como objeto a língua em contextos situados de comunicação. 

É, portanto, com um olhar cuidadoso e abrangente, que o PPGEL tem considerado o tema 

universalidade e diversidade como um carro-chefe das discussões e interações entre as linhas 
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e projetos de pesquisa que compõem o programa. Nos últimos anos, ganhamos em volume de 

pesquisas sobre línguas indígenas, línguas de sinais, línguas de imigrantes, multilinguismo e 

translinguagem, além de aquisição, processamento e variabilidade linguística, buscando 

favorecer a documentação, a análise e preservação das línguas e seus falantes, por um lado, e 

reconhecer as novas formas de comunicabilidade multilinguísticas e multisemióticas que 

marcam o mundo contemporâneo, por outro. Temos também realizado eventos regulares 

voltados para divulgação e conscientização de questões relativas a línguas e questões culturais 

de minorias, bem como workshops em que questões acerca de aspectos da gramática das 

línguas, aquisição, processamento e interação vêm sendo abordadas.   

 

Objetivos gerais do projeto: 

i) Fomentar o debate e a articulação entre as quatro linhas de pesquisa do PPGEL, 

oferecendo genuinamente ao campo dos Estudos da Linguagem um olhar plural sobre o 

tema do universalismo e da diversidade em língua(gem).  

ii) Ao mesmo tempo, esperamos garantir que nossos alunos e alunas possam desenvolver um 

olhar plural sobre seus temas/tópicos de investigação, de modo que sejam capazes de 

identificar pontos de convergência/divergência/complementação entre as abordagens, 

tanto em termos teóricos como no que tange a aspectos metodológicos.  

 

Resultados esperados:  

i) Participação do pós-doc na elaboração de material didático, artigos científicos e de 

divulgação com mapeamentos do campo e resultados de pesquisa no âmbito do tema 

universalismo e diversidade em língua(gem);  

ii) Participação na elaboração de dossiê temático sobre o tema em periódico qualificado da 

área;  

iii) Participação na promoção de eventos científicos e de divulgação sobre universalismo e 

diversidade em lingua(gem);  

iv) Participação na proposta pedagógica de usar um tema transversal como o aqui proposto 

para estruturar disciplinas tanto no âmbito da graduação quanto da pós-graduação;  

v) Apoio à formação de recursos humanos de qualidade em níveis de Iniciação Científica, 

Mestrado e Doutorado para atuação em pesquisa e ensino no Estado do Rio de Janeiro. 
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