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RESULTADO DA CHAMADA PARA PARTICIPANTE EXTERNO DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGENS 

(Mestrado Acadêmico)  

Turma de 2020 – 2º. semestre 

 Após análise dos docentes das respectivas disciplinas, considerando a justificativa dos 
candidatos, bem como sua afinidade acadêmica com a disciplina para a qual se 
candidataram, número de publicações ou participações em eventos da área, foram 
selecionados os candidatos abaixo relacionados como participantes externos do PPGEL, 
apenas para as disciplinas do segundo semestre de 2020, de acordo com a Chamada de 
Seleção previamente divulgada. Conforme disposto no mesmo documento, à decisão do 
professor e da Coordenação do Programa não cabem quaisquer recursos por parte dos 
interessados. 
 
1. Resultado 

DISCIPLINA PROFESSOR 
DIA DOS ENCONTROS 

SÍNCRONOS 
PERÍODO CANDIDATOS SELECIONADOS 

EC01 – Cultura das mídias 
Prof. Dr. Marcelo 
Fernando de Lima Quartas à tarde Outubro e 

novembro 

1. Andreza Braga Modesto 
2. Sônia Procopio Cardoso 

3. Jéssica Vitória Tokarski Mazeto 
Ana Cristina Saracini Navarro (suplente) 
Leisa Aparecida Lopes Iepsen (suplente) 

LT02 – Pesquisa aplicada a 
estudos de linguagens 

Prof.ª Dr.ª Ana Paula 
Pinheiro da Silveira Terças à tarde Outubro a 

dezembro 
1. Bianca Garmus do Nascimento 

2. Heloise Patitucci 

OP01 – Imagem, visualidade e 
tecnologias 

Prof.ª Dr.ª Anuschka 
Reichmann Lemos Quintas à tarde Novembro e 

dezembro 

1. Juliana Virgolino 
2. Aline de Lima Moraes 

3. Guilherme Stadler Penteado 
Laiza Venuto Marinho (suplente) 

Leisa Aparecida Lopes Iepsen (suplente) 
OP05 – Modernidade e 

modernização: o espetáculo 
dos Séculos XIX e XX 

Prof.ª Dr.ª Naira de 
Almeida Nascimento Sextas à tarde Agosto e 

setembro 

1. Erika Larissa Santos Sousa 
2. Laura Jane Ribeiro Garbini Both 

Vanessa Carneiro Rodrigues (suplente) 
Janine Aparecida Cardoso (suplente) 

OP06 – Fundamentos da 
Análise do Discurso Francesa 

Prof.ª Dr.ª Nívea 
Rohling Quartas à tarde Outubro a 

dezembro 

1. Giliandra Aparecida da Cruz Weisshaar 
2. Helena Laurentino da Silva 

Raffael Cantu (suplente) 
Jéssica Vitória Tokarski Mazeto (suplente) 

OP07 – Gêneros 
textuais/discursivos: teorias e 

métodos 

Prof. Dr. Evandro de 
Melo Catelão Quintas à tarde Outubro a 

dezembro 

1. Sueder Santos de Souza 
2. Ricardo Ferreira de Sousa 
3. Erika Larissa Santos Sousa 

Alana Lessa do Nascimento Silva 
(suplente) 

Ana Helena Dell Anhol Daniel (suplente) 

Quadro 1 – Interessados selecionados 



2. Inscrição e documentação necessária 

2.1. Dos candidatos selecionados, será exigida uma documentação específica, para 
inclusão no Sistema Acadêmico como participante externo, a ser enviada à Coordenação 
(ppgel-ct@utfpr.edu.br) no dia 06/08/2020. 

2.2. Não será aceita a documentação por Correios, fax ou similares. 

2.3. Não será feita inscrição extemporânea. O candidato que não submeter documentação 
no dia de inscrição estará automaticamente abdicando da vaga, permitindo à Coordenação 
a chamada de candidato suplente. 

2.4 A documentação deverá ser enviada à Coordenação, apenas pelos candidatos 
selecionados (isto é, excetuando-se os suplentes), em arquivo único, formato .pdf, com 
os documentos apresentados na seguinte ordem: 
a) Ficha de inscrição de participante externo, devidamente preenchida, disponível na 

extensão de documento de texto editável no endereço eletrônico do PPGEL, 
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgel-ct/editais/edital-
de-selecao-de-participante-externo-2; 

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

c) Cópia digitalizada do CPF (exceto nos casos em que o número consta no documento 
do item “b”); 

d) Cópia digitalizada de comprovante de endereço; 
e) Cópia digitalizada do diploma de graduação*; 
f) Cópia digitalizada do currículo Lattes (modo completo). 

 
Observação: os portadores de diploma no estrangeiro deverão apresentar documento de 
equivalência no Brasil. Os alunos que ainda não detêm diploma de graduação devem 
apresentar documento comprobatório equivalente (declaração, histórico etc.). 
 
As informações fornecidas pelos candidatos são de sua inteira responsabilidade, 
reservando-se ao PPGEL o direito de excluir da chamada para vaga de aluno externo o 
candidato que não apresentar documentação completa ou que careça de comprovação. 
 

3. Do resultado da chamada e recursos 

À decisão do professor e da Coordenação do Programa não cabem quaisquer recursos por 
parte dos candidatos. 

 

4.   Disposições finais 

4.1. O calendário de aulas está disponível no site do PPGEL 
(http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgel-ct/destaques/ofertas-
de-disciplinas-do-ppgel-no-periodo-letivo-especial-em-virtude-da-pandemia-de-covid-
19). O período letivo tem início no dia 06/08/2020. 
4.2. Em caso de desistência de algum aluno selecionado, configurada pela não entrega 
dos documentos solicitados, o professor da disciplina poderá selecionar outro interessado, 
considerando os nomes inscritos durante o período da chamada. 



4.3. Em caso de não preenchimento de vagas, os candidatos suplentes serão contatados, 
por e-mail, até o dia 07 de agosto de 2020. Caso não haja contato, isso significa que as 
vagas foram preenchidas e que suplentes não serão chamados. 
4.4. O docente ministrante da disciplina entrará em contato, por e-mail, com os discentes 
selecionados, em momento oportuno, para informar os endereços de acesso aos materiais 
da disciplina e à sala de aula virtual para os encontros síncronos. 
 

Curitiba, 05 de agosto de 2020. 
 

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

 


