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Conceito da Comissão: Sim

Apreciação: 1-A proposta apresenta diferentes documentos que asseguram o comprometimento institucional com a

implantação e o êxito do curso. Há a Resolução CEPEC/UFG n. 1403/2016 que aprovou o novo regulamento geral

dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade; carta de anuência institucional que apoia e

concorda com a criação do nível doutorado do PPG Estudos de Linguagem, com certidão também n. 007/2018 da

Chefia da Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, datada de 06 de março de 2018 aprovando e

manifestando total interesse na criação do doutorado proposto. A proposta de criação também foi aprovada pela

Câmara Superior de Pesquisa e Pós-Graduação (CSPPG) em 19 de abril de 2018. Foram juntadas também algumas

cartas de autorização para que docentes integrem esse doutorado a ser estabelecido. Além disso, são elencados

todos os documentos internos que administram os PPGs da Instituição e que terão importância para a administração

do novo Curso.

 

2- Desde 2011, foi estabelecido o Programa de Pós-graduação (Stricto Sensu) em Estudos da Linguagem (PPGEL),

da Regional Catalão, Universidade Federal de Goiás (UFG). Com experiência consolidada, garante-se também a

Ficha de Avaliação

LINGUíSTICA E LITERATURA

Cursos
Nome Nível Situação

Estudos da Linguagem Doutorado Projeto

Parecer da comissão de área

1. CONDIÇÕES ASSEGURADAS PELA INSTITUIÇÃO

Itens de Avaliação Peso Avaliação
1) A proposta contém indicadores de que a instituição está comprometida com a
implantação e o êxito do curso? - Sim

2) O programa dispõe da infra-estrutura - instalações físicas, laboratórios, biblioteca,
recursos de informática ... - essencial para o adequado funcionamento do curso? - Sim
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infra-estrutura  de recursos humanos, físicos, técnicos e materiais para pleno e eficiente funcionamento do

Doutorado. O Curso contará com 10 salas par docentes, 07 salas para alunos equipadas com computadores, 05

laboratórios diversos da Área, com mobiliário, pontos de internet, computadores,  impressoras, TV, datashow e outros

aparelhos afins. As salas estão já preparadas e em uso, com rede Wirelless para acesso dos alunos do programa. A

Unidade em que será executado o Doutorado possui política de aquisição de material bibliográfico e conta com o

Sistema de Bibliotecas da UFG. Em Letras, são mais de 25 mil títulos e mais de 46 mil exemplares. A Biblioteca

Seccional Regional Catalão conta com mais de 31 mil títulos e mais de 70 mil exemplares, sendo específicos para

Letras, mais de 5 mil títulos e mais de 10 mil exemplares. Além disso, há acesso ao Portal CAPES com treinamento

para os alunos ingressantes do PPGEL. Há política de obtenção de recursos internos e externos para aumentar ou

aperfeiçoar a infraestrutura de pesquisa. A Regional Catalão, que será sede do novo curso de doutorado, conta

também com um anfiteatro (600 pessoas) e dois auditórios (180 pessoas) apropriados para realização de eventos

acadêmicos.

 

 

 

 
Conceito da Comissão: Sim

Apreciação: A proposta apresenta adequadamente e em detalhe os itens necessários ao estabelecimento e

funcionamento do curso de doutorado, mantendo integração e coerência internas. É bem justificada a oferta agora do

curso de doutorado, não só pela consolidação do curso de mestrado já existente desde 2011 como pelo seu

diferencial na região em que será oferecido, Sudoeste Goiano, na cidade de Catalão, a 254 km da capital, Goiânia, o

que reforça a interiorização de programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em Goiás, com inserção social da

pesquisa na área de Letras. Os objetivos do curso e o perfil do futuro egresso são claramente determinados e há a

defesa coerente da criação desse doutorado considerando a realidade local e nacional, além da necessidade de

continuidade de um trabalho até o momento bem sucedido de formação de profissionais e pesquisadores na Área. A

estrutura acadêmica é bem descrita em termos de área de concentração, linhas de pesquisa, disciplina, níveis de

produção científica e experiência prévia de orientação com apresentação de documentação interna comprobatória

das exigências de ingresso e seguimento do curso até sua conclusão. A área de concentração do Programa é

Linguagem, Cultura e Identidade, sendo o foco de atenção a Linguagem relacionada a aspectos da cultura e da

identidade, com entrecruzamento dos estudos linguísticos e literários. São três linhas de pesquisa: linha 1 - Discurso,

Sujeito e Sociedade; linha 2 - Literatura, Memória e Identidade e linha 3 - Língua, Linguagem e Cultura. Tais linhas

reúnem um conjunto pertinente e coerente de 25 disciplinas (entre obrigatórias e optativas) e há diálogo com as

linhas e disciplinas já oferecidas no Mestrado que vem sendo oferecido desde 2011, que já formou 88 mestres desde

sua criação. Duas disciplinas são obrigatórias para formação dos alunos: Metodologia da Pesquisa em Estudos da

Linguagem e a obrigatória de cada linha (linha 1 - disciplina "Análise do Discurso"; linha 2 - disciplina "Memória e

Ficha de Avaliação

2 - PROPOSTA DO CURSO

Itens de Avaliação Peso Avaliação
1) A proposta é adequadamente concebida, apresentando objetivos, áreas de
concentração, linhas de pesquisa e estrutura curricular bem definidos e articulados? - Sim
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identidade em literatura"; linha 3 - disciplina "Fundamentos de estudos da linguagem"), com mais quatro disciplinas

eletivas. O mínimo de créditos em disciplinas é de 24, seguindo a  Resolução institucional CEPEC n. 1403/2016

citada no quesito 1. A descrição das linhas é coerente com o perfil desejado do curso e a estrutura curricular

organizada, que se encontra devidamente explicada na proposta. A estrutura curricular abrange Disciplinas,

Atividades Programadas, Atividades Complementares, Exame de Qualificação e Produto Final (tese). O mínimo de

créditos necessários para a integralização do curso é de 24 em disciplinas, 08 em atividades complementares e 24

na defesa e aprovação de Tese. As disciplinas são coerentes com a área de concentração e linhas de pesquisa, com

ementas pertinentes e bibliografia compatível, embora observe-se quase total ausência de referências em forma de

artigo em periódico. Há normas para credenciamento, recredenciamento e descredenciamento docente e critérios

detalhados para a seleção discente. Serão oferecidas 28 vagas por seleção, número compatível com o corpo

docente de 14 possíveis orientadores de doutorado.

 

 

 
Conceito da Comissão: Sim

Apreciação: O corpo docente proposto é constituído de 14 docentes,para apenas um Área de Concentração, em

diferentes graus de maturação acadêmica (doutorados obtidos no período de 2001 a 2017), com vinculação a

projetos de pesquisa relacionados à área de concentração do programa. Dois desses docentes são externos à UFG,

mas já atuam no Mestrado do PPG em Estudos da Linguagem. Há declarações dessas Instituições externas

autorizando a participação de seus docentes. Outras duas docentes atuam em outros PPGs Stricto Sensu da UFG.

Um número representativo de docentes (quatro) desenvolveram Estágio pós-doutoral em espaço nacional e

internacional. São 09 docentes com pós-doutorado, coordenam ou integram grupos de pesquisas, com participação

de alunos vinculado à Iniciação Científica, TCCs e outras tipos de orientação. Um dos docentes é recém-doutor.

Doze docentes tem dedicação integral à instituição proponente (40h). Dois são de outras Instituições autorizados por

suas Instituições a participarem do novo Curso. Todos os docentes já atuam no mestrado do mesmo Programa com

histórico já consolidado, com 88 orientações efetivadas, o que constitui base segura para o bom prosseguimento das

atividades do curso de doutorado, tanto em relação à oferta de disciplinas como atividades de orientação. Todos os

docentes tem experiência de orientações concluídas em Iniciação Científica; doze orientaram TCC; três orientaram

especialização; treze orientaram duas ou mais dissertações de mestrado (somente 01 ainda não concluiu orientação

de mestrado por ser recém-doutor- titulação em 2017) e um orientou uma tese de doutorado. Não houve indicação

clara sobre a distribuição dos docentes pelas linhas de pesquisa, mas, no quadro de disciplinas, com indicação de

linhas de pesquisa e docentes responsáveis, conclui-se que a linha 1 conta com 04 docentes, a linha 2 com 05

docentes e a linha 3, também 05 docentes, o que reflete equilíbrio na distribuição registrada. Há critérios

institucionais para credenciamento, recredenciamento e descredenciamento dos docentes.

 

Ficha de Avaliação

3 - DIMENSÃO E REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE

Itens de Avaliação Peso Avaliação
1) O número de docentes, especialmente daqueles com tempo integral na instituição, é
suficiente para dar sustentação às atividades do curso, consideradas as áreas de
concentração e o número de alunos previstos?

- Sim
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Conceito da Comissão: Sim

Apreciação: O Núcleo de Docentes Permanentes apresenta produção compatível com sua maturidade científica

(doutores com menos de 10 anos de titulação), com indicação de, no mínimo 05 produtos (artigos em periódicos e

livros ou capítulos de livros) no quadriênio examinado. Todos desenvolvem projetos de pesquisa com temas

diretamente relacionados às linhas de pesquisa do curso, tanto na área de estudos linguísticos como na de estudos

literários. Observam-se, porém, projetos registrados com data de inicio em 2010, 2013 e 2014, ou seja, com mais de

três anos de vigência. A produção elencada trata de organização de periódico, livros, capítulos de livro, artigos em

periódicos (qualis A1, A2, B1, B2) com relacionamento direto à área de concentração e linhas de pesquisa do curso.

A proposta apresenta detalhadamente a produção do corpo docente, indicando os índices atingidos. A mediana de

produção, conforme o Relatório da Avaliação Quadrienal 2017 Linguística e Literatura, para esse conjunto de

docentes, foi de 412,5, com conceito Muito Bom de programa nota 4. Tanto a produção bibliográfica como a

produção técnica é relevante  e contínua, com quantitativos significativos, evidenciando o comprometimento do corpo

docente às demandas da pós-graduação. Em relação à integração, não há ainda um elenco de intercâmbios

nacionais e internacionais de maior relevo. Registram-se intercâmbios locais /regionais e a preparação de convênio

internacional com a Escola Superior de Educação de Viseu / Instituto Politécnico de Viseu, Portugal. Há intercâmbio

com a Universidade Pedagógica de Moçambique e com a Universidade Eduardo Mondlane (Maputo) Nessas

parcerias nacionais e internacionais, efetivam-se atividades técnicas específicas, promoção de eventos e produções

bibliográficas (dossiês de periódicos e organização de coletâneas). O quadro descrito, em geral, indica potencial de

trabalho e de produção compatível para as atividades de ensino e de orientação previstas na criação do curso de

doutorado.

 

 

 

 

Aprovar: SIM

Ficha de Avaliação

4 - PRODUTIVIDADE DOCENTE E CONSOLIDAÇÃO DA CAPACIDADE DE PESQUISA

Itens de Avaliação Peso Avaliação
1) O programa conta, especialmente no que se refere ao seu Núcleo de Docentes
Permantes, com grupo de pesquisadores com maturidade científica, demonstrada pela
sua produção nos últimos cinco anos, e com nível de integração que permitam o
adequado desenvolvimento dos projetos de pesquisa e das atividades de ensino e
orientação previstos?

- Sim

Parecer da comissão de área sobre o mérito da proposta

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação
1. CONDIÇÕES ASSEGURADAS PELA INSTITUIÇÃO 0.0 Sim
2 - PROPOSTA DO CURSO 0.0 Sim
3 - DIMENSÃO E REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE 0.0 Sim
4 - PRODUTIVIDADE DOCENTE E CONSOLIDAÇÃO DA CAPACIDADE DE PESQUISA 0.0 Sim

Doutorado
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Apreciação 

Em todos os quesitos avaliados, comprovou-se o cumprimento dos requisitos para a Apresentação de

Propostas de Cursos Novos (APCN) Letras / Linguística e as orientações da Área. O curso pretendido,

Doutorado, tem base assegurada no atual curso de Mestrado sediado no Programa de Pós-gradução

(stricto sensu) em Estudos de Linguagem (PPGEL), da Regional Catalão, Universidade Federal de Goiás

(UFG), vinculando-se à Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística (UAELL/RC). A infraestrutura

é adequada com condições de trabalho asseguradas pela Instituição e regulamentada por documentação

clara aprovada em órgãos superiores da Universidade; a proposta do curso foi bem elaborada e responde

de forma detalhada a todos os quesitos; a dimensão e o regime de trabalho do corpo docente são

adequados ao cumprimento das necessidades do novo curso, além do corpo docente, em número superior

ao mínimo exigido, apresentar produção contínua e consistente, com potencial de trabalho e integração ao

projeto geral do doutorado, em diálogo com o curso de mestrado já em desenvolvimento (desde 2010) e

com as metas institucionais para sua pós-graduação.Note-se também que a proposta do doutorado ora

analisado apresenta diferencial importante em relação a outro programa de pós-graduação na área de

Letras da UFG distante a mais de 250 km. 

 

 

 

Ficha de Avaliação

Membros da Comissão de Avaliação
Nome Instituição

JOSE SUELI DE MAGALHAES (Coordenador Adjunto de
Programas Acadêmicos)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CARMEN LUCIA BARRETO MATZENAUER UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS
CLÁUDIA REGINA BRESCANCINI PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE

DO SUL
HELENA BONITO COUTO PEREIRA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
NUKÁCIA MEYRE SILVA ARAUJO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

ALLISON MARCOS LEAO DA SILVA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
REJANE PIVETTA DE OLIVEIRA CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS

SERGIO NAZAR DAVID UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ELISABETTA SANTORO UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

GERMANA MARIA ARAUJO SALES (Coordenador de Área) UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
MARILIA DE NAZARE DE OLIVEIRA FERREIRA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

MIRIAN HISAE YAEGASHI ZAPPONE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
SULEMI FABIANO CAMPOS (Coordenador Adjunto de

Programas Profissionais)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

MARCO ANTONIO MARTINS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
IDA MARIA SANTOS FERREIRA ALVES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
KAZUE SAITO MONTEIRO DE BARROS UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

REGINA ZILBERMAN UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
SOLANGE FIUZA CARDOSO YOKOZAWA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

DERMEVAL DA HORA OLIVEIRA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA ( JOÃO PESSOA )

Complementos

26/10/2018 12:32:07 5
USUÁRIO PÚBLICO (666.XXX.XXX-XX)



Destacar os principais dados e argumentos que fundamentam a atribuição da nota  

Apreciações ou sugestões complementares sobre a situação ou desempenho da proposta  

 

 
Apreciação 

Trata-se de uma proposta bem estruturada, com informações detalhadas e objetivos adequadamente

explicitados e alinhados à área de concentração, às linhas de pesquisa e ao perfil do corpo docente, com

produção intelectual qualificada e infraestrutura adequada.

O CTC-ES acompanha o parecer da área e recomenda a aprovação da proposta apresentada. 

Ficha de Avaliação

Parecer do CTC sobre o mérito da proposta

Parecer Final

Doutorado

Aprovar: SIM
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