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Turma de 2023.1 (Mestrado Acadêmico)

Após análise dos(as) docentes das respectivas disciplinas, considerando a justificativa dos(as)
candidatos(as), bem como sua afinidade acadêmica com a disciplina para a qual se
candidataram, número de publicações ou participações em eventos da área, foram
selecionados(as) os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as) como participantes
externos(as) do PPGEL, apenas para as disciplinas do primeiro semestre de 2023, acordo com
a Chamada de Seleção previamente divulgada.

1. Resultado

DISCIPLINA DIA DA DISCIPLINA SELECIONADOS

LT01 - Interfaces entre
linguagem e tecnologia

Segundas-feiras
13h - 17h30 Ana Paula Seciuk

EC01 - Cultura das mídias
Terças-feiras
13h - 17h30

Francielly Orlandini Capristo Ferraro

Francisco Albert Miranda Lobo

Pamella Biernaski

ML01 - Letramentos, cultura
e identidade

Terças-feiras
13h - 17h30 Angelica Czocher Antunes

MLG02 - Gêneros
textuais/discursivos

Quartas-feiras
13h - 17h30 Solange Cordeiro

ECEA02 - Experiência
estética e análise midiática

Quartas-feiras
13h - 17h30 Jaqueline Carla Modesto

ECTE01 - Tópicos especiais I

(Pós/decolonialidade, feminismos e
ecologia: pensamento e crítica)

Quintas-feiras
13h - 17h30 Luiza Cristina Borba da Silva
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2. Inscrição e documentação necessária

2.1. Dos selecionados(as), será exigida uma documentação específica, para inclusão no
Sistema Acadêmico como participante externo(a), a ser enviada por e-mail até o dia
08/03/2023, para o endereço eletrônico ppgel-ct@utfpr.edu.br.

2.2. A documentação deverá ser enviada à Coordenação em arquivo único, formato .pdf, com
os documentos apresentados na seguinte ordem:

a. Requerimento de Matrícula de Aluno(a) Externo(a), devidamente preenchido (disponível
em:
http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgel-ct/area-academica/alunos-es
peciais).

b. Cópia de documento de identificação (preferencialmente o Registro Geral; no caso de
estrangeiro, é obrigatória a fotocópia do passaporte).

c. Cópia do CPF (exceto nos casos em que o número conste no documento do item B).

d. Cópia de comprovante de endereço.

e. Cópia do diploma de graduação (os portadores de diploma no estrangeiro deverão
apresentar documento de equivalência no Brasil).

*Os(as) estudantes da UTFPR que ainda não detêm diploma de graduação devem apresentar
fotocópia do histórico escolar, emitido pelo Sistema Acadêmico.

2.3. As informações fornecidas pelos(as) candidatos(as) são de sua inteira responsabilidade,
reservando-se ao PPGEL o direito de excluir da chamada para vaga o(a) candidato(a) que não
apresentar documentação completa ou que careça de comprovação.

2.4. À decisão do(a) Professor(a) e da Coordenação do Programa, sobre o resultado da
presente chamada não cabem quaisquer recursos por parte dos(as) candidatos(as).

2.5. Em caso de não apresentação da documentação por algum candidato, o professor poderá,
a seu critério, sugerir a chamada de outro candidato, cuja convocação se dará pelo site do
PPGEL e por via eletrônica (e-mail).

3. Disposições finais

3.1. O período letivo tem início no dia 20/03/2023 e término no dia 07/07/2023.

Curitiba, 05 de março de 2023.

Comissão de Seleção Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens
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