Especialização EM LETRAS - ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS EM LITERATURA
Resolução de aprovação: Resolução n. 008-2013 CEPE/UENP.
Público Alvo: alunos egressos de cursos de Pedagogia, Letras e demais cursos afins; profissionais da
educação e das Humanidades em geral.
Objetivos:
Propiciar condições de aprofundamento e atualização do referencial teórico que embasa a prática
docente dos profissionais da área de Letras.
Propiciar oportunidade adequada de aprimoramento para projetos potencialmente dirigidos para cursos
de mestrado em programas de instituições públicas da região (principalmente Universidade Estadual de
Londrina, Universidade Estadual de Maringá e Universidade Estadual Paulista-Assis). Almeja-se,
inclusive, o preparo para futuro curso em nível stricto sensu da UENP.
Período de Realização: Início: 02/2014

Término: 07/2015

Carga Horária: 360 h/a = Disciplinas Didáticas e Metodológicas obrigatórias
20 h/a = Atividades Complementares
100 h = (tipo de TCC) Artigo Científico
Número de Vagas: Mínimo: 15, Máximo: 20
* A Instituição reserva-se o direito de cancelar o curso, caso não ocorra o número mínimo de
candidatos.
** É ofertada uma vaga a mais, via carta-convite, sem prejuízo, portanto, ao limite de vagas, para o
licenciado em Letras: português-inglês do CLCA-CCP, que obteve honra ao mérito pela média do curso,
turma de 2013.
Vinculação: GRUPO DE PESQUISA CRELIT – Crítica e Recepção Literária, Colegiado de Letras – CLCA-CCP
Local, dia e horário das aulas: Campus Cornélio Procópio. Sexta-feira, das 19h-23h; aos sábados, das 8h
às 12h. (Pode haver alteração de acordo com a disponibilidade do docente)
Comissão coordenadora:
Coordenador: Dra. Vanderléia da Silva Oliveira
Vice-coordenador científico: Dr. Thiago Alves Valente
Representante do colegiado: Dr. Miguel Heitor Braga Vieira
Secretária: Letícia Carneiro Bastos
Investimento: não há investimento, somente taxa de manutenção do curso (R$ 400,00) – não há
isenção de taxa de matrícula.
Inscrição para seleção: 5/11/2013 a 22/11/2013
Prorrogação – até 13/12/2013 – reabertura de 9 a 27/01/2014, das 14h-18h - CEPEL - Campus
Universitário -TELEFONE 43 3904-1927 -cepel@uenp.edu.br
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Documentos para a inscrição:
Formulário de Inscrição disponível na Secretaria do CEPEL ou no link
http://www.uenp.edu.br/index.php/form-academicos;
Questionário informativo – com intenção de pesquisa em uma lauda, disponível na Secretaria do CEPEL
ou no link http://www.uenp.edu.br/index.php/form-academicos;
(cópia) diploma do curso superior ou documento equivalente;
Currículo Lattes atualizado; 1 foto 3x4.
Informações sobre as inscrições:
Responsável: Letícia Carneiro Bastos, Davidson Ramos - CEPEL
Telefone: (43) 3904-1927 - cepel@uenp.edu.br Horário de atendimento: das 14h às 18h.
Local das inscrições: CEPEL - Bloco C-INTERMEDIÁRIO.
Seleção:
1ª. Etapa: Prova escrita – 6/02/2014 - 9h – 5. Feira - 9h - Prova dissertativa - caráter eliminatório. O
candidato deverá elaborar um texto analítico, a partir da leitura de um texto literário a ser entregue no
momento da prova pela equipe coordenadora.
2ª. Etapa - Análise de currículo – Curriculum Vitae - formato Plataforma Lattes - 11/02/2014 - análise
pela Comissão Coordenadora - caráter classificatório.
3ª. Etapa: Entrevista – 12 e 13/2/2014 – horário a definir - conforme resultado das etapas anteriores
publicado em edital - caráter classificatório.
Resultado: 17/2/2014
Matrículas: 21 e 21/2/2014 - No momento da matrícula o estudante deverá entregar os seguintes
documentos:
I - requerimento de matrícula devidamente preenchido na Secretaria do CEPEL;
II - uma cópia autenticada do Diploma de curso superior de graduação ou documento equivalente em
caráter excepcional e provisório;
III - uma cópia do histórico escolar de curso superior de graduação;
IV - uma cópia da cédula de identidade e do CPF;
V - uma cópia autenticada do certificado de reservista, no caso de candidatos do sexo masculino.
VI – comprovante de depósito: Taxa única de manutenção do curso: R$ 400,00 - CEF, AG 0388 Conta
360-3 op. 006.
Relação de Disciplinas
DISCIPLINAS
Metodologia da Pesquisa em Literatura

HORA
40h
S

Estudos de Literatura Comparada
Literatura Africana

40h
40h

Prosa contemporânea brasileira
Poesia contemporânea brasileira
Dramaturgia brasileira: tradição e
contemporaneidade

40h
40h
40h

Literatura de autoria Feminina
Literatura Portuguesa contemporânea
Literatura Infantil e Juvenil

40h
40h
40h
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