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CHAMADA PÚBICA DE CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES NO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

      O Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
de Credenciamento de Professores, conforme
Programa realizada em 07 de fevereiro
 
1. DAS LINHAS DE PESQUISA

 
1.1. Linha 1: Linha 1: Estudos transdisciplinares das linguagens: 
pesquisa aborda a linguagem como um fenômeno socioistórico engendrado na 
necessidade de interações em suas múltiplas formas
como prática da consciência dos sujeitos sociais, seja como exercício da função 
enunciativa em formações discursivas historicamente determinadas. Assim, conjugando 
análises diacrônicas e sincrônicas numa perspectiva transdis
central dessa linha é a dimensão social e crítica da linguagem, privilegiando estudos que 
a articulem com outros domínios disciplinares como a política, a ideologia, a educação, 
o direito, a religião, o gênero, concebidos como repre
sociais e culturais, em distintas temporalidades e territorialidades.
1.2. Linha 2: Literatura e interfaces
objetos literários em suas acepções consolidadas (poesia e prosa de ficção) e em 
acepções mais amplas (epistolografia, diários, biografias, autobiografias ou autoficções, 
literatura programática, parenética etc.), 
domínios de saber e com outras convenções discursivas. A partir da consideração dos 
diversos dispositivos histórico
estudo são abordados sob distintas ve
história da literatura; estudos da escrita, leitura e circulação dos textos literários; 
literatura e psicanálise; crítica genética; estudos culturais; imaginários sociodiscursivos; 
memória e representações sociais; relações de poder e ficção; epistemologias feministas; 
estudos queer; literatura oral e escritas não hegemônicas; literatura, cinema e artes 
gráficas; narrativas de vida e escritas de si.                                                       
1.3. Linha 3: Linguística Aplicada: culturas, educação e linguagens
pesquisa constitui-se em um espaço para se investigar responsivamente
questões de natureza transdisciplinar vinculadas a letramentos, discursos, linguagens e
culturas no enquadre de ensino
como em outras práticas discursivas intercaladas com aspectos (inter)(intra)culturais em
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Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia torna público a presente Chamada Pública 
de Credenciamento de Professores, conforme aprovado em reunião do Colegiado do 

07 de fevereiro de 2022. 

1. DAS LINHAS DE PESQUISA 

Linha 1: Estudos transdisciplinares das linguagens: Esta linha de 
pesquisa aborda a linguagem como um fenômeno socioistórico engendrado na 
necessidade de interações em suas múltiplas formas, podendo ser compreendida seja
como prática da consciência dos sujeitos sociais, seja como exercício da função 
enunciativa em formações discursivas historicamente determinadas. Assim, conjugando 
análises diacrônicas e sincrônicas numa perspectiva transdisciplinar, a preocupação 
central dessa linha é a dimensão social e crítica da linguagem, privilegiando estudos que 
a articulem com outros domínios disciplinares como a política, a ideologia, a educação, 
o direito, a religião, o gênero, concebidos como representações e práticas discursivas, 
sociais e culturais, em distintas temporalidades e territorialidades. 

Literatura e interfaces. Esta linha de pesquisa aborda o estudo de 
objetos literários em suas acepções consolidadas (poesia e prosa de ficção) e em 
acepções mais amplas (epistolografia, diários, biografias, autobiografias ou autoficções, 
literatura programática, parenética etc.), tendo em vista as articulações com outros 
domínios de saber e com outras convenções discursivas. A partir da consideração dos 
diversos dispositivos histórico-sociais e culturais, que a literatura integra, os objetos de 
estudo são abordados sob distintas vertentes: retórica e poética; crítica, historiografia e 
história da literatura; estudos da escrita, leitura e circulação dos textos literários; 
literatura e psicanálise; crítica genética; estudos culturais; imaginários sociodiscursivos; 

ções sociais; relações de poder e ficção; epistemologias feministas; 
estudos queer; literatura oral e escritas não hegemônicas; literatura, cinema e artes 
gráficas; narrativas de vida e escritas de si.                                                       

Linguística Aplicada: culturas, educação e linguagens. 
se em um espaço para se investigar responsivamente 

questões de natureza transdisciplinar vinculadas a letramentos, discursos, linguagens e
lturas no enquadre de ensino-aprendizagens de línguas em contextos diversos, bem

como em outras práticas discursivas intercaladas com aspectos (inter)(intra)culturais em
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central dessa linha é a dimensão social e crítica da linguagem, privilegiando estudos que 
a articulem com outros domínios disciplinares como a política, a ideologia, a educação, 

sentações e práticas discursivas, 

Esta linha de pesquisa aborda o estudo de 
objetos literários em suas acepções consolidadas (poesia e prosa de ficção) e em 
acepções mais amplas (epistolografia, diários, biografias, autobiografias ou autoficções, 

tendo em vista as articulações com outros 
domínios de saber e com outras convenções discursivas. A partir da consideração dos 

sociais e culturais, que a literatura integra, os objetos de 
rtentes: retórica e poética; crítica, historiografia e 

história da literatura; estudos da escrita, leitura e circulação dos textos literários; 
literatura e psicanálise; crítica genética; estudos culturais; imaginários sociodiscursivos; 

ções sociais; relações de poder e ficção; epistemologias feministas; 
estudos queer; literatura oral e escritas não hegemônicas; literatura, cinema e artes 
gráficas; narrativas de vida e escritas de si.                                                                    
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modos de enunciação e circulação de gêneros discursivos na sociedade. Assenta
investigação em abordagens (quanti)qualitativas, por meio da atualização de princípios
teórico-metodológicos da Linguística Aplicada e da Linguística Aplicada Crítica, para 
gerar e aprofundar conhecimentos científicos nas e para as interrelações entre 
linguagens, culturas e interação (verbal, verbo
outras) em suas possíveis interfaces com a formação profissional inici
professor de línguas, bem como de demais profissionais.
interpretação de temas recorrentes em LA em estudos
ancorados em concepções de linguagem (pós)críticas.
 

2. DA INSCRIÇÃO 
 
2.1. Período de Inscrição: 
2.3. Local: Presencialmente
Cultura, Educação e Linguagens 
mail ppgcel@uesb.edu.br  
2.4. Período de Avaliação:
2.5. Resultado Final: Ate 31
2.6. Entrega da Documentação: 
2.7. Início das Atividades: 
 
3. DOS REQUISITOS PARA SOLICITAR O CREDENCIAMENTO NO 
 
3.1. Professor efetivo da UESB ou 
Privada. 
3.2. Titulação de Doutor em 
3.3. Orientação de pelo menos 02 (dois) trabalhos de conclusão de curso de graduação, 
ou de especialização, ou de i
3.4. Produção científica qualificada nos últimos 03 (três) anos, sendo no mínimo 03 
(três) publicações em revistas qualificadas na área de 
livro, coerentes com a área de atuação 
de pesquisa pleiteada para credenciamento e compatível com as exigências vigentes da 
CAPES; 
3.5. Apresentar proposta de
pesquisa pretendida, conforme Anexo II
3.6. Possuir vínculo institucional em uma IES há, pelo menos, 03 (três) anos;
3.7. Integrar Grupo de Pesquisa devidamente credenciado por uma instituição de ensino 
superior ou de pesquisa e certificado pelo CNPq;
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modos de enunciação e circulação de gêneros discursivos na sociedade. Assenta
estigação em abordagens (quanti)qualitativas, por meio da atualização de princípios

metodológicos da Linguística Aplicada e da Linguística Aplicada Crítica, para 
gerar e aprofundar conhecimentos científicos nas e para as interrelações entre 

ens, culturas e interação (verbal, verbo-visual, social, didática, dis
possíveis interfaces com a formação profissional inicial e continuada do 

línguas, bem como de demais profissionais.     Gestos transdisciplin
interpretação de temas recorrentes em LA em estudos de fenômenos sociais diversos 
ancorados em concepções de linguagem (pós)críticas. 

: De 29 de agosto a 30 de setembro 2022; 
Presencialmente na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Letras: 

Cultura, Educação e Linguagens da UESB (Sala 08 do modulo de aulas I)
 

Período de Avaliação: De 03 a 17 de outubro de 2022; 
31 de outubro de 2022; 

Entrega da Documentação: De 07 a 11 de novembro de 2022; 
Início das Atividades: 01 de fevereiro 2023. 

DOS REQUISITOS PARA SOLICITAR O CREDENCIAMENTO NO 

3.1. Professor efetivo da UESB ou de outra Instituição de Ensino Superior Púbica

3.2. Titulação de Doutor em Letras ou em área afim (Literatura, Linguística etc)
3.3. Orientação de pelo menos 02 (dois) trabalhos de conclusão de curso de graduação, 

especialização, ou de iniciação científica, concluídos e aprovados;
3.4. Produção científica qualificada nos últimos 03 (três) anos, sendo no mínimo 03 

publicações em revistas qualificadas na área de Letras ou livros ou capítulos de 
coerentes com a área de atuação no PPGCEL, devidamente comprovadas na linha 

de pesquisa pleiteada para credenciamento e compatível com as exigências vigentes da 

Apresentar proposta de projeto de pesquisa com temática vinculada à linha de 
, conforme Anexo II; 

ínculo institucional em uma IES há, pelo menos, 03 (três) anos;
3.7. Integrar Grupo de Pesquisa devidamente credenciado por uma instituição de ensino 
superior ou de pesquisa e certificado pelo CNPq; 
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3.8. Pesquisador independente, desde que 
da CAPES. 
 
4. DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NO ATO DE INSCRIÇÃO:
 
4.1. Ofício do candidato à Coordenação do 
que solicita credenciamento, expondo o seu compromisso em as
orientação no PPGCEL, sua disponibilidade de carga horária, bem como as áreas de
interesse de atuação na Linha de Pesquisa e perspectivando sua atuação no e com o
coletivo das atividades no Programa de Pós
4.2. Cópia do Diploma de Doutor;
4.3. Currículo Lattes atualizado (sem necessidade de comprovação);
4.4. Cópia do projeto de pesquisa do candidato
 
5. DOS PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS
 
5.1. O candidato solicita à Coordenação do 
documentação exigida; 
5.2. A Coordenação do PPGCEL
Pesquisa; 
5.3. A Linha de Pesquisa aprecia a solicitação do candidato e encaminha à Coordenação 
do PPGCEL parecer da Linha;
5.4. O parecer da Linha de Pesquisa é apreciado pelo Colegiado do 
delibera pela aprovação ou não do pleito do candidato.
 
6. DAS OBRIGAÇÕES E COMPROMISSOS
 
6.1. Ministrar disciplinas do 
6.2. Orientar estudantes do 
6.3. Participar de comissões para as quais for designado;
6.4. Participar de reuniões para as quais for convocado pela Coordenação do Programa;
6.5. Participar das etapas dos processos seletivos para ingressos de alunos regulares;
6.6. Participar das etapas dos processos seletivos para ingresso de alunos especiais para
disciplinas optativas que vier a ministrar.
 
7. DA DURAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES PARA O 
PPGCEL 
 
7.1. O credenciamento de docente no Programa terá validade de 03 (três) anos, podendo 
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Pesquisador independente, desde que com produção compatível com as exigências 

DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NO ATO DE INSCRIÇÃO:

4.1. Ofício do candidato à Coordenação do PPGCEL, indicando a Linha de pesquisa a 
solicita credenciamento, expondo o seu compromisso em assumir a docência e a

, sua disponibilidade de carga horária, bem como as áreas de
interesse de atuação na Linha de Pesquisa e perspectivando sua atuação no e com o
coletivo das atividades no Programa de Pós-Graduação, conforme Anexo I
4.2. Cópia do Diploma de Doutor; 

Lattes atualizado (sem necessidade de comprovação); 
4.4. Cópia do projeto de pesquisa do candidato, conforme Anexo II. 

5. DOS PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS 

5.1. O candidato solicita à Coordenação do PPGCEL, mediante apresentação da 

PPGCEL encaminha a solicitação do candidato à Linha de 

5.3. A Linha de Pesquisa aprecia a solicitação do candidato e encaminha à Coordenação 
parecer da Linha; 

cer da Linha de Pesquisa é apreciado pelo Colegiado do PPGCEL
aprovação ou não do pleito do candidato. 

6. DAS OBRIGAÇÕES E COMPROMISSOS 

6.1. Ministrar disciplinas do PPGCEL; 
 Mestrado em Letras: Cultura, Educação e Linguagens

6.3. Participar de comissões para as quais for designado; 
6.4. Participar de reuniões para as quais for convocado pela Coordenação do Programa;
6.5. Participar das etapas dos processos seletivos para ingressos de alunos regulares;

rticipar das etapas dos processos seletivos para ingresso de alunos especiais para
disciplinas optativas que vier a ministrar. 

7. DA DURAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES PARA O 

7.1. O credenciamento de docente no Programa terá validade de 03 (três) anos, podendo 
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com produção compatível com as exigências 

DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NO ATO DE INSCRIÇÃO: 
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ser renovado. 
 
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
8.1. A inscrição do docente implica a aceitação de todos os itens descritos nesta 
Chamada Pública; 
8.2. O Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 
quadro de professores a, no
titulação de Doutorado em 
por centro) de professores com titulação de
8.3. O Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 
quadro de professores a, no
UESB e, no máximo, 30% 
Instituições de Ensino Superior
8.4. Casos omissos nesta Chama Pública serão analisados pela Coordenação do 
PPGCEL. 

Prof. Dr. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

8.1. A inscrição do docente implica a aceitação de todos os itens descritos nesta 

Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 
quadro de professores a, no mínimo, 70% (setenta por cento) dos professores com 

 Letras (Literatura e Linguística) e, no máximo, 30% (trinta 
e professores com titulação de doutorado em área afins à Área de 

Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 
quadro de professores a, no mínimo, 70% (setenta por cento) dos professores efetivos da 

 (trinta por centro) de professores efetivos de outras 
Instituições de Ensino Superior Púbicas; 
8.4. Casos omissos nesta Chama Pública serão analisados pela Coordenação do 

Vitória da Conquista, 19 de agosto

Prof. Dr. Marcus Antônio Assis Lima 
Coordenador do PPGCEL / UESB 
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8.1. A inscrição do docente implica a aceitação de todos os itens descritos nesta 

Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens limita o 
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19 de agosto de 2022. 
 
 




