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EDITAL POSGRAP Nº 13/2011 
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM 

FILOSOFIA E LITERATURA 
 
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe 
comunica aos interessados que no período de 06/07/2011 a 22/07/2011 serão abertas as 
inscrições ao Curso de Pós-graduação (lato sensu) em Filosofia e Literatura. 
 
1 – VAGAS 
Serão oferecidas 40 (quarenta) vagas, sendo 35 (trinta e cinco) destinadas aos graduados 
em filosofia, letras e demais áreas das ciências humanas e 5 (cinco) destinadas a 
servidores da UFS graduados em uma das áreas das ciências humanas. 
 
2 – PÚBLICOS-ALVO: 
O curso destina-se a profissionais da educação, agentes culturais e demais graduados 
portadores de diploma de curso superior em uma das áreas das ciências humanas. 
 
3 – INSCRIÇÃO: de 06/07/2011 a 22/07/2011 
 
3.1. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar: 
• Diploma (cópia autenticada) de curso superior, reconhecido pelo MEC, para os 
graduados; 
• Declaração oficial equivalente ao diploma no caso de recém-formados, sem acesso 
ainda ao diploma de graduação; 
• Para alunos concludentes, poderá ser apresentada uma declaração da Instituição de 
origem que comprove estar cursando o último semestre do curso e, se aprovado na 
seleção, este candidato concludente somente poderá efetivar sua matrícula com o 
diploma ou declaração equivalente de colação de grau; 
• Os candidatos aprovados somente poderão matricular-se com a apresentação, no ato da 
matrícula, do comprovante de colação de grau ou cópia autenticada do diploma do curso 
de graduação; 
• Curriculum lattes devidamente comprovado; 
• Cópia autenticada do histórico escolar no curso de graduação, com média geral 
ponderada respectiva; do CPF; da carteira de identidade; do título de eleitor e 
comprovante de quitação; do comprovante de quitação com as obrigações eleitorais e 
militares (para os indivíduos do sexo masculino); se estrangeiro, cópia do passaporte com 
visto válido; 
• Uma (01) foto 3x4; 
 
3.2 - Local de inscrição 
Na secretaria do Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH) do Campus José 
Aloísio de Campos, localizado na Cidade Universitária (São Cristovão), no Bloco 
Departamental III, térreo, das 14h às 17h30m. 
 
  



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

 

4 – PROCESSO DE SELEÇÃO: 04/08/2011 a 10/08/2011. 
O processo seletivo constará de: 
a) prova escrita, a ser realizada no dia 04/08/2011 em local e horário que serão 
divulgados oportunamente aos inscritos e no site www.gefelit.net  
b) carta de motivação de até duas laudas, a ser entregue pelos candidatos no dia da 
prova escrita, em que deverão constar as justificativas e intenções do candidato em 
relação ao curso de especialização. 
c) análise do curriculum vitae. 
d) entrevista individual, em que se considerará a carta de motivação e o curriculum do 
candidado (itens b e c), cujo agendamento ocorrerá entre os dias 05 e 10/08/2011. 
 
5 – RESULTADO DA SELEÇÃO 
O resultado será divulgado em 15/08/2011, no site da UFS e do GeFeLit e adicionalmente 
afixado na secretaria do CECH. 
 
5.1 – Será eliminado automaticamente da seleção o candidato que não apresentar a 
documentação completa, ou, se convocado, não comparecer à entrevista. 
 
6 – MATRÍCULA INSTITUCIONAL 
A efetivação da matrícula dos candidatos selecionados dar-se-á no período de 16 a 19 de 
agosto de 2011, na COPGD (Coordenação de Pós-Graduação) situada no prédio do Pólo 
de Pós-Graduação da Universidade Federal de Sergipe. 
Maiores informações: fone (79) 2105-6878/6496. 
 
7– INÍCIO DO CURSO: 
A partir de 29 de agosto de 2011. 
 
8 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O CURSO 
- CARGA HORÁRIA: 420h; 
- DURAÇÃO DO CURSO: 3 semestres, sendo os dois primeiros dedicados às disciplinas 
e o último à monografia orientada; 
- As aulas serão ministradas de segunda a sexta, das 14h às 18h, no campus Aloísio 
Campos da UFS (S. Criostóvão) em sala a ser definida; 
- A composição do corpo docente e das disciplinas estão no anexo deste Edital, sendo 
essa sujeita a eventuais alterações. 
 
9 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
A não efetivação da matrícula institucional na UFS nos períodos contidos nesse Edital, 
implicará na presunção de desistência do candidato selecionado, sendo convocado para a 
vaga um novo candidato na lista de excedentes, respeitada sempre a ordem de 
classificação. 
 
  

http://www.gefelit.net/


 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

 

10 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1 – Impugnação do Edital 
Decairá do direito de impugnar os termos desse Edital, perante a Universidade Federal de 
Sergipe – UFS, aquele que, o tendo aceitado sem objeção, venha a apontar, depois do 
julgamento, falhas ou irregularidades que acarrete em vicio, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 
 
10.2 – Recursos Administrativos 
Serão considerados os recursos que apontem questões de legalidade no prazo de 02 
(dois) dias úteis, a partir da data de divulgação do resultado da seleção. Caberá à 
Comissão de Pós-Graduação da UFS o julgamento dos recursos. 
 

Cidade Universitária “Prof. José Aloísio de Campos”, 30 de Junho de 2011. 
 
 
 

Prof. Dr. Arie Fitzgerald Blank 
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa em Exercício 

 
 
 
 

Prof. Dr. Dominique Marie Philippe Geneviève Boxus  
Coordenador do Curso 
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ANEXO  

 
Disciplinas Professor(es) CH/A 

Abordagens metodológicas na pesquisa de Filosofia e 

Literatura  

Prof. Dr. Dominique Boxus  

Prof. Dr. Cicero Cunha Bezerra 

60 

O método crítico de Antonio Candido  Prof. Dr. Romero J. Venâncio 40 

Modos e formas do cômico na Literatura e Filosofia Profa. Dra. Jaqueline Ramos 40 

Filosofia da criatividade literária  Prof. Dr. Sérgio Hugo Menna 40 

Filosofia e arte no Idealismo Alemão  Prof. Dr. Oliver Tolle 40 

Modelos crítico-epistemológicos de abordagem do 

discurso literário 

Prof. Dr. Carlos E.J. De Queiroz 24 

Estudos da linguagem para o diálogo literatura e 

filosofia  

Prof. Dr. Wilton James 40 

Introdução aos estudos da relação filosofia-literatura. Profa. Dra. Maria Aparecida Antunes 20 

Tópicos especiais em Literatura e Filosofia Ms. Maria Roseneide Santana 12 

Tópicos especiais em Literatura e Filosofia Profa. Dra. Silvia Faustino  08 

Tópicos especiais em Literatura e Filosofia Profa. Dra. Luciene Lages 08 

Tópicos especiais em Literatura e Filosofia Prof. Ms. Fabian Pynhero Moral 08 

Total de crédito/disciplinas 360 

TCC 60 

TOTAL DE CRÉDITOS 420 

 


