
 

  

Seleção 2018 

 
PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO: 

 

Entre 00h01min de 19 de fevereiro de 2018 e 

23h59min de 05 de março de 201, no endereço 

www.siposg.furg.br. 

 
DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO: 

– Fotocópia do Diploma de Graduação (ou 

declaração recente de conclusão da graduação);  

– fotocópia da Carteira de Identidade (C.I.); 

– fotocópia do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.); 

– curriculum lattes documentado dos últimos 

cinco (5) anos ; 

– certidão de nascimento ou casamento. 

PROVAS: 

 Prova escrita: 15 de março de 2018, às 9h no 

auditório do ILA. 

 Entrevistas: nos dias 15 e 16 de março de 

2018, das 8h às 12h (sexta-feira) e das 14h 

às 18h (quinta-feira e sexta-feira), no NELP 

e Laboratório de Fonoaudiologia, no prédio 

dos Núcleos do ILA. 

RESULTADOS: 

 Data da divulgação: 20 de março de 2018 

 Local: ILA e nos sites www.ila.furg.br e 

www.siposg.furg.br 

 
 
 
 
 

SUGESTÃO DE LEITURAS 
 

FIORIN, José Luiz; SCHER, Ana; PIETRO FORTE, 

Vicente (Orgs.). Introdução à Linguística: Objetos 

Teóricos. São Paulo: Contexto, 2002. 

 

RODRIGUES, Rosângela Hammes; CERUTTI-

RIZZATTI, Mary Elizabeth. Linguística 

Aplicada: Ensino de Língua Materna. 

Florianópolis: LLV/CCE/UFSC, 2011. Disponível em: 

<http://ppglin.posgrad.ufsc.br/files/2013/04/PT_Li

nguistica_Aplicada_WEB_.pdf> Acesso em: 09 set. 

2016. 

 

 

INFORMAÇÕES: 

 www.pgling.furg.br 

 E-mail: pgling@furg.br 

 

 

 



 

 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM 

LINGUÍSTICA E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

INGRESSO- 2018 

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 
Linguística e Ensino de Língua Portuguesa 
caracteriza-se por desenvolver um programa 
visando à atualização e especialização de egressos 
dos cursos de Letras e áreas afins e de docentes 
dos Ensinos Fundamental e Médio das respectivas 
áreas 

Carga horária: 

A carga horária total do curso é de 360 horas, nelas 

incluídas atividades presenciais (aulas teóricas) e 

trabalhos orientados. As aulas ocorrem às quartas-

feiras, quintas-feiras e sextas-feiras à noite. 

 

Duração do curso: 
O curso tem duração de 18 meses, divididos em 03 
semestres letivos. Nos dois primeiros semestres, os 
alunos deverão cursar as disciplinas obrigatórias  e 
defender seus projetos de pesquisa. Ao longo do 
terceiro semestre, cada aluno deverá defender seu 
trabalho final em seção marcada e com banca de 
professores composta especialmente para esse fim.  

 

 
 
 
Período e local de inscrição:  
As inscrições deverão ser realizadas no período 
entre 00h01min de 19 de fevereiro de 2018 e 
23h59min de 05 de março de 2018, no SIPOSG – 
Sistema de Inscrições dos Cursos de Pós-Graduação  
da FURG, no endereço www.siposg.furg.br. 
 
Documentos para a inscrição: 
- Fotocópia do Certificado de Graduação ou 
atestado de previsão de conclusão do Curso de 
Graduação no ano letivo de 2017;  
- fotocópia da Carteira de Identidade (CI);  
- fotocópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);  
- curriculum lattes documentado referente aos 
últimos cinco anos;  
- certidão de nascimento ou casamento. 
 
Entrega dos documentos: 
A documentação deve ser entregue entre os dias 06 
e 09 de março de 2018, pessoalmente, das 8h às 
11h30min, das 14h às 17h ou das 18h às 20h30min, 
na Divisão de Protocolo da Universidade Federal do 
Rio Grande (FURG), sito à Avenida Itália, KM 8 – 
Campus Carreiros, Rio Grande/RS ou por via postal, 
exclusivamente por SEDEX, que será admitida desde 
que o candidato franqueie a remessa da 
documentação no período de inscrições para: 
Universidade Federal do Rio Grande – FURG / 
Divisão de Protocolo / Documentos para Seleção de 
Curso de Especialização em Linguística e Ensino de 
Língua Portuguesa (PGLing) / (nome da Unidade 
Acadêmica) / (nº do Edital) / (nº do processo) / Av. 
Itália, Km 8 / 96203-900 / Rio Grande / RS. 

 
Homologação das inscrições: 
As inscrições homologadas serão divulgadas no dia 
13 de março de 2018 nos seguintes endereços: 
www.pgling.furg.br e www.siposg.furg.br. 
 
 
Vagas: 
São disponibilizadas 20 vagas para ingresso de 
alunos no Curso de PGLING, além de 05 vagas 
previstas para alunos que pretendem reingressar no 
Curso. 
 
Processo seletivo: 
As provas serão realizadas nos dias 15 e 16 de março 
de 2018, na Universidade Federal do Rio Grande 
(FURG), Campus Carreiros, em local a ser divulgado,  
simultaneamente à homologação das inscrições, nos 
sites: www.pgling.furg.br e www.siposg.furg.br. 
 
Etapas do processo seletivo: 
Prova de Conhecimentos em Linguística e Língua 
Portuguesa: no dia 15 de março de 2018, com início 
às 9h e término às 12h, no Miniauditório do ILA.   
 
Entrevistas: nos dias 15 e 16 de março de 2018, das 
8h às 12h (sexta-feira) e das 14h às 18h (quinta-feira 
e sexta-feira), no NELP e Laboratório de 
Fonoaudiologia, no prédio dos Núcleos do ILA. 
 
Análise do Curriculum Lattes: no dia 19 de março de 

2018, no turno matutino e/ou noturno.  

 
Divulgação dos resultados: 
 A divulgação dos resultados finais ocorrerá no dia 
20 de março de 2018, em listagem fixada na 
secretaria do ILA e no mural de entrada do ILA, e 
nos sites www.ila.furg.br e www.siposg.furg.br 


