
EDITAL DE INSCRIÇÃO 

Estarão abertas no período de 21 a 25 de março de 2011, as inscrições para o preenchimento de vagas de Mestrado e 
Doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Semiótica e Linguística Geral para o segundo semestre de 
2011. 

 

 Etapa 1 

Da inscrição: 

É condição básica para matrícula no Curso de Pós-Graduação da FFLCH a conclusão do curso de graduação.  O processo 

seletivo constará obrigatoriamente de prova de proficiência em idioma estrangeiro, prova escrita dissertativa de 

conhecimento específico em linguística geral, análise e arguição do projeto de pesquisa, como especificado abaixo. O 

aluno que obtiver o título de Mestre e quiser prosseguir seus estudos com vistas ao Doutorado, deverá submeter-se a 

novo processo seletivo, obedecidas as exigências regulamentares. Os estudantes estrangeiros que pretendam realizar 

estudos por mais de um ano deverão apresentar, no curso do último mês de vigência de seu documento nacional de 

identidade, comprovação de haver solicitado sua prorrogação ou renovação de documento nacional de identidade 

(RNE), perante as autoridades competentes. A apresentação do documento de identidade de estrangeiro ou do 

comprovante da solicitação de prorrogação onde conste o número do RNE constitui um pré-requisito para a matrícula 

do estudante estrangeiro. 

A inscrição pode ser presencial ou à distância (http://pos.fflch.usp.br). 

 

· Local das inscrições: Serviço de Pós-Graduação da FFLCH/USP - Rua do Lago, 717 

· Horário de atendimento: das  9h às 11h30 e das 13h às 16h30 

· Documentos exigidos: 

  

1.      cópia xerox do diploma ou certificado de conclusão do Curso Superior  

2.      cópia xerox do Histórico Escolar de Graduação, onde conste a data da colação de grau. Se ainda não 
colou grau, preencha o respectivo termo de compromisso 

3.      cópia do Currículo Lattes (sem comprovantes) 

4.      cópia de Carteira de Identidade e CPF  

5.      cópia do RNE ou Passaporte (p/ estrangeiros) 

6.      comprovante do pagamento da taxa de inscrição de R$ 50,00 

7.     cópia Diploma de Mestre  (só para as inscrições em Doutorado dos candidatos que  
        obtiveram seus títulos fora da USP); Caso ainda não tenha defendido, preencha o respectivo termo 

de compromisso  

  

 
Etapa 2 
Da Seleção 
 

 
FASE 1:  

 

Todos os candidatos, em nível de Mestrado ou Doutorado, deverão, no requerimento de inscrição, indicar um 
dos Professores Orientadores que estão oferecendo vagas no segundo semestre de 2011 (Etapa 3- Das vagas).  

 
Todos os candidatos deverão submeter-se a exame de proficiência em língua estrangeira, de acordo com as 

exigências do Orientador escolhido.  
 

a) Para o Mestrado, o candidato pode escolher francês ou inglês, de acordo com a indicação do Professor 
Orientador.  

 
b) Para o Doutorado, o candidato deve apresentar aprovação em exame de proficiência em duas das 

seguintes línguas: inglês, francês e espanhol, de acordo com a indicação do Professor Orientador.  
 

c) O candidato, portador do título de Mestre, poderá  computar  a  proficiência  feita  para  o Mestrado.  
A aprovação no Exame de Língua estrangeira terá validade de dois anos. Poderão ser dispensados do 
referido Exame os candidatos que apresentarem o certificado de aprovação nos seguintes testes (a 
validade nesses casos também é de 2 anos): 

 



Para Inglês, o resultado mínimo de: 

· 550 pontos no TOEFL feito em papel 

· 213 pontos no TOEFL feito ao computador 

· 80 pontos no TOEFL feito pela internet 

· Band6 no IELTS 

 

Para Francês, o resultado mínimo de: 

· 70 pontos no exame de proficiência da Aliança Francesa 

· Nível 3 do TEF da Câmara de Comércio e Indústria de Paris 

· Nível B1 do TCF do Centre International d´Études Pédagogiques do Ministério da Educação 

Francês 

 

Para o Espanhol, o resultado mínimo de: 

· Nível intermediário no DELE - Diploma Espanhol de Língua Estrangeira 

· Nível intermediário no CELU- Certificado de Espanhol Língua e Uso 

 
O exame será aplicado pelo Centro de Línguas da FFLCH – Fone: 3091-2416.   Site: 

www.clinguas.fflch.usp.br, onde os candidatos deverão fazer sua inscrição, conforme instruções a seguir: 
 

 
1. INSCRIÇÃO PARA O EXAME DE PROFICIÊNCIA: 
 

 
O (a) candidato (a) deverá entregar, no ato da inscrição, o formulário preenchido da inscrição no Exame de 

Proficiência em Língua Estrangeira (disponível no site do Centro de Línguas). 
 

Os candidatos que optarem por fazer a inscrição à distância deverá enviar esse formulário por email, 
preenchendo o campo ASSUNTO com “1104 Letras – Inscrição” para o endereço proficletras@gmail.com, 
obedecendo a data-limite estipulada no item 3. 
 
ATENÇÃO: 
 

1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deve verificar no edital do programa qual a língua estrangeira exigida 
pelo Programa.  

 
2. Lembramos que segundo os contratos firmados entre o Centro de Línguas e os programas de pós-graduação, 

somente candidatos inscritos nos processos seletivos para ingresso na pós-graduação poderão se inscrever nos 
exames de proficiência. 

 
3. As inscrições realizadas fora do prazo de inscrição, TANTO ANTES QUANTO APÓS O MESMO, bem como aquelas 

que NÃO CONTIVEREM TODAS AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS, serão desconsideradas e a inscrição NÃO será 
efetivada. 

 
 

2. BOLETO: 
 

O (a) candidato (a) receberá, via e-mail, um boleto bancário anexo no valor de R$ 50,00. 
 
O (a) candidato (a) deverá CONFIRMAR O RECEBIMENTO DA MENSAGEM TÃO LOGO A RECEBA, pois a não-

confirmação da mensagem implica em cancelamento da inscrição. 
 

Caso não receba o boleto bancário até a data estipulada nas instruções do item 3, o (a) candidato (a) deverá 
entrar em contato conosco pelo email proficletras@gmail.com, no período determinado neste procedimento, solicitando 
o reenvio do boleto. Do contrário, sua inscrição NÃO poderá ser efetivada. 
 

O (a) candidato (a) deverá realizar o pagamento do boleto bancário no banco de sua preferência até a data 
limite impressa no próprio boleto. O pagamento poderá ser realizado via internet, porém o (a) candidato (a) deverá 
imprimir o comprovante de pagamento e apresentá-lo no dia da prova. 

 
Os candidatos que não pagarem a taxa até a data prevista terão sua inscrição CANCELADA. 
 
OBSERVAÇÃO: NÃO aceitamos comprovantes enviados por email. O comprovante de pagamento deverá ser 

apresentado juntamente com o boleto no dia da prova. Comprovantes de “agendamento” NÃO serão aceitos. 
 
 

3. CALENDÁRIO DOS EXAMES DE PROFICIÊNCIA:   
 

§ 21/03 a 25/03: período em que o(a) candidato(a) deverá se inscrever pessoalmente no prédio da 
Administração da FFLCH. Candidatos que se inscreverem para o processo seletivo à distância devem nos 



enviar no mesmo período um email preenchendo o campo ASSUNTO com “1104 Letras – Inscrição”, 
anexando o formulário de inscrição. 

 
§ 28/03 a 31/03: período em que os candidatos receberão o boleto bancário via e-mail. 

 
§ 01/04 a 04/04: período em que os candidatos que não receberam o boleto no prazo acima definido deverão 

entrar em contato conosco pelo email proficletras@gmail.com. Os candidatos deverão entrar em contato 
somente nos dias estipulados para retificação. 

 
§ 06/04: data-limite para pagamento da taxa de inscrição (ver item “2. BOLETO”). 

 
§ 20/04: Divulgação do Gabarito no site www.clinguas.fflch.usp.br/ Proficiência. 

 
§ 11/05: Envio do Resultado para a Secretaria de Pós-Graduação da Letras. O Centro de Línguas NÃO divulga 

os resultados diretamente aos candidatos. Para mais informações a respeito do exame, consultar 
INFORMAÇÕES SOBRE O EXAME na página “Proficiência em Espanhol” no site do Centro de Línguas: 
www.clinguas.fflch.usp.br. 

 
§ Datas dos Exames: 

 
ESPANHOL – 12/04/2011, às 14h30.  

INGLÊS – 13/04/2011, às 14h30.  

FRANCÊS – 14/04/2011, às 14h30.   

PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIRO – 14/04/2011, às 9h.   

 
USO DE DICIONÁRIO:  
 
Espanhol - NÃO é permitido o uso de dicionários, de nenhum tipo, para a realização da prova. As salas serão 

divulgadas até 15 minutos antes do exame por meio de cartazes. 
 
Francês - Só será permitido o uso de DICIONÁRIO MONOLÍNGUE IMPRESSO (francês/francês). Não 

será permitido  o compartilhamento de dicionários. 
 
Inglês - Só será permitido o uso de DICIONÁRIO MONOLÍNGUE IMPRESSO (inglês/inglês). Dicionários 

semi-bilíngues, como por exemplo “Password – English Dictionary for Speakers of Portuguese” da Martins Fontes, NÃO 
serão permitidos. NÃO permitiremos o compartilhamento de dicionários. 

 
Exame de Profociência em Português (para candidatos estrangeiros) 

 
 

Inscrição: 14/04/2011 (quinta-feira) 

Prova Escrita: às 09h00 

Prova Oral: horário a ser fixado no próprio dia da prova 

Local: Casa de Cultura Japonesa 

Período de Inscrição: 30/03/2011 a 12/04/2011 

Procedimentos para inscrição: 
 

a.  Preencher a Ficha de Inscrição (modelo na página de proficiência em português); 
    
b.  Enviar a ficha de inscrição preenchida para clport@usp.br; 
 
c.  No prazo de uma semana, esperar confirmação de recebimento da inscrição e arquivo em PDF com o boleto para       

       pagamento da taxa de R$ 60,00 (sessenta reais) em qualquer agência bancária; 
 
d.  No dia do exame, trazer comprovante de pagamento e documento de identificação (passaporte, RNE ou protocolo   

       do RNE). 
 
Estrutura do exame: 
 

a) 10 perguntas de vocabulário sobre artigo de revista de interesse geral (valor: 2,0); 
b) Redação de no máximo 30 linhas (valor: 6,0); 
c) Entrevista com duração de no máximo 30 minutos (valor: 2,0). 
 

Ver modelo da prova na página de proficiência em português: http://clinguas.fflch.usp.br/Proficiencia  
 
 
 
Nota de corte: 7 (sete) 
 
FASE 2:  
 



PROVA ESCRITA DISSERTATIVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO EM LINGUÍSTICA GERAL  
 

A prova escrita dissertativa constará de perguntas sobre linguística geral elaboradas por uma comissão de seleção 

composta por orientadores do Programa escolhidos pela CCP (Comissão Coordenadora do Programa) especialmente 

para esse fim, a cada semestre.  Se aprovados na prova dissertativa em linguística geral, os candidatos deverão 

submeter um projeto de pesquisa para seguir para as Fases 3 e 4. 

 
NOTA MÍNIMA EXIGIDA: 6,0 (SEIS). 
 

Bibliografia Básica: 

A bibliografia da prova está disponível no site: http://linguistica.fflch.usp.br 

 

FASE 3: 

AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA SUBMETIDO PELO CANDIDATO 

 
O projeto de pesquisa submetido pelo candidato será avaliado por uma banca composta pelo orientador escolhido pelo 

candidato e mais dois professores que atuam na linha de pesquisa em que se insere o projeto. As bancas deverão ser 

aprovadas pela CCP. 

 
A avaliação do projeto será feita com base em sua adequação às linhas e projetos de pesquisa do Programa e nos 

seguintes critérios: 

 

· O objeto de estudo e os objetivos da pesquisa devem ser claramente delineados. 

· As questões e a justificativa para a pesquisa devem ficar claras. 

· Os pressupostos teóricos que devem embasar a pesquisa devem ser descritos. 

· A metodologia a ser utilizada deve ser estabelecida. 

· Uma síntese da bibliografia fundamental deve ser apresentada. 

· Um plano de trabalho e um cronograma para a execução do projeto devem ser estabelecidos. 

 

FASE 4:  
 

PROVA DE ARGUIÇÃO ORAL DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Os candidatos serão argüidos pela mesma banca composta para a fase 3, a respeito dos projetos de pesquisas que 

apresentaram.  Espera-se que eles tenham o domínio geral da temática de seus projetos e saibam desenvolver 

argumentos que sustentem a pertinência do projeto e sua exequibilidade.   

As datas da prova de arguição oral serão marcadas logo após a publicação do resultado da prova dissertativa de 

conhecimento específico em linguística geral. 

 
A média aritmética das notas das fases 3 e 4 deverá ser igual ou superior a 6,0 para aprovação.   

 
A classificação final dos candidatos aprovados de cada orientador será estabelecida de acordo com essa média. 

 

Calendário das Provas 

 

Proficiência em Língua Estrangeira:  

ESPANHOL – 12/04/2011, às 14h30.  

INGLÊS – 13/04/2011, às 14h30.  

FRANCÊS – 14/04/2011, às 14h30.   

PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIRO – 14/04/2011, às 9h.   

Prova Escrita Dissertativa:  dia 10 de maio de 2011, às 14 horas.  No dia da prova os candidatos deverão 

comparecer à Secretaria do Departamento de Linguística. 



Resultado da Prova Escrita Dissertativa: O resultado será divulgado dia 30 de maio de 2011, no site 

http://linguistica.fflch.usp.br 

 

 
Entrega do Projeto de Pesquisa: O projeto deverá ser entregue na Secretaria do Departamento de Linguística no dia 

01 de junho de 2011, das 9h às 13h e das 14h às 17h. 

Prova de Arguição Oral: a ser agendada, após a publicação do resultado da prova dissertativa de conhecimento 
específico em linguística geral. Consulte as datas no site http://linguistica.fflch.usp.br 

 

 
 

Etapa 3 

Das Vagas 
 
Profª Drª Ana Lúcia de Paula Müller - Semântica Formal, Semântica de línguas indígenas brasileiras 
Vagas: 02 (M/D)  
Proficiência: M: inglês D: inglês e/ou francês e/ou espanhol 
Favor entrar em contato com a docente para elaboração do projeto – e-mail: ananmuler@usp.br -  
www.fflch.usp.br/dl/anamuller 
 
Profª Drª Ana Paula Scher - Morfossintaxe 
Vagas: 02 (M/D) 
Proficiência: M: inglês  D: inglês e/ou francês   
Favor entrar em contato com a docente para elaboração do projeto: e-mail: anascher@usp.br ou www.fflch.usp.br/dl/anascher 
 
Prof. Dr. Antonio Vicente S. Pietroforte - Semiótica 
Vagas: 02 (D)  

 Proficiência: francês e/ou inglês  
 
Profª Drª Elaine Bicudo Grolla  - Aquisição de Linguagem 
Vagas: 02 (M)  

 Proficiência: inglês  
 
Profª Drª Irenilde Pereira dos Santos - Geolinguística 
Vagas: 01 (M)  
 Proficiência: inglês ou francês 

  
Prof. Dr. Ivã Carlos Lopes - Semiótica: teoria e aplicação 
Vagas: 03 (M/D) 
Proficiência: M: Francês D: francês e/ou inglês e/ou espanhol 
 
Prof. Dr. Jairo Morais Nunes - Teoria Gramatical: Sintaxe Gerativa 
Vagas: 01 (M/D)  

 Proficiência: M/D: inglês e/ou francês  
 
Prof. Dr. Luiz Augusto de Moraes Tatit - Semiótica/Análise do Discurso 
Vagas: 01 (M/D) 
Proficiência: M: francês D: francês e/ou inglês e/ou espanhol 
 
Prof. Dr. Marcelo Barra - Semântica Formal 
Vagas: 02 (M) 

 Proficiência: inglês  
 
Prof. Dr, Marcello Modesto - Sintaxe, Teoria da Gramática 
Vagas: 02 (M/D) 
Proficiência: M: inglês D: inglês e/ou espanhol  
 
Prof. Dr. Marcos Lopes - Semântica 
Vagas: 02 (M) 
 Proficiência: inglês  
 
Profª Drª Margarida Maria Taddoni Petter - Linguística Descritiva, Descrição de Línguas, contato de línguas 
Vagas: 02 (M/D)  
Proficiência: M: inglês ou francês  D: inglês e/ou francês  
 
Profª Drª Maria Cristina F. S. Altman - Historiografia Linguística 
Vagas: 02 (M/D) 
Proficiência: M: inglês ou francês  D: inglês e/ou francês  
 
 



Profª Drª Norma Discini de Campos - Semiótica/Análise do Discurso 
Vagas: 02 (M/D) 
Proficiência: M: francês  D: francês + ( inglês e/ou espanhol) 
 
Profª Drª Olga Ferreira Coelho - Historiografia da Linguística 
Vagas: 02 (M)  

 Proficiência: inglês ou francês  
 
Prof. Dr. Paulo Chagas de Souza - Fonologia/Morfologia/Linguística Histórica 
Vagas: 03 (M)  

 Proficiência: inglês 
  
Profª Drª Raquel Santana Santos - Fonologia/Aquisição de Fonologia (Psicolinguística)  
Vagas: 03 (M/D) 
Proficiência: M: inglês  D: francês e/ou inglês e/ou espanhol 
 
Prof. Dr. Ronald Beline Mendes - Sociolinguística 
Vagas: 04 (M/D) 
Proficiência: M: inglês  D: inglês e/ou francês  
 
Prof. Dr. Waldir Beividas - Semiótica 
Vagas: 04 (M/D) 
Proficiência: M: francês  D: francês + ( inglês e/ou espanhol) 
Exige-se conhecimento de linguística geral e de semiótica greimasiana 
 
 


