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EDITAL DE SELEÇÃO 1/2020 RELATIVO AO EDITAL 02/2020/UFPR/PRPPG-Apoio à Pesquisa 

REF.: SELEÇÃO DE DOIS BOLSISTAS PARA PROJETO DE PESQUISA “Português (brasileiro) como 

língua estrangeira (PLE) e as línguas dos alunos de PLE na UFPR – o caso do espanhol” 

O Projeto de Pesquisa “Português (brasileiro) como língua estrangeira (PLE) e as 

línguas dos alunos de PLE na UFPR – o caso do espanhol” torna pública a realização de 

processo seletivo para preenchimento de duas vagas de bolsista remunerado. Este Edital 

atende os preceitos da Resolução nº 25/11 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) 

desta Universidade.   

1. DO OBJETO 1.1. O presente Edital visa à seleção de dois bolsistas remunerados, com início 

de atuação em 01 de setembro de 2020 a 31 de agosto de 2021, para atuar no Projeto, cujo 

objetivo final é formular materiais de uso em aulas de PLE que trabalhem sobre aspectos 

fonológicos, morfofonológicos e morfológicos do português brasileiro, tendo em vista o 

público majoritário de alunos que são falantes nativos de espanhol.   

2. DA INSCRIÇÃO 2.1. Os requisitos para inscrição no processo seletivo são: a) ser estudante de 

graduação, preferencialmente do bacharelado ou da licenciatura espanhol-português; b) ter 

disponibilidade para dedicar 20 horas semanais às atividades específicas do projeto; c) ter 

afinidade com a área de atuação do projeto; d) preferencialmente ter cursado a disciplina 

relativa aos conteúdos de fonética e fonologia em alguma das línguas do curso de Letras; e) ter 

participado de algum projeto de ensino de português para estrangeiros, como o PBMIH ou a 

formação do Celin.   

3. DOS PRAZOS 3.1. As inscrições estão abertas de 10 de agosto de 2020 até as 23h59 do dia 16 

de agosto de 2020. 3.2. As inscrições deverão ser feitas via correio eletrônico, direcionadas ao 

endereço figueiredosilvamc@gmail.com, no período estipulado no inciso anterior, contendo 

anexados os seguintes documentos: a) documento de identificação com foto; b) carta de 

apresentação/motivação (mencionar experiência prévia em projetos de pesquisa na área de 

Letras); c) comprovante de matrícula ou histórico escolar. Todos os documentos (arquivos) 

enviados deverão estar no formato PDF. Será enviada uma mensagem de confirmação a cada 

candidato(a) que se inscrever. Caso a mensagem de confirmação não seja recebida em 24h, 

o(a) interessado(a) deverá entrar em contato imediatamente com a coordenação do projeto, 

não cabendo posterior alegação de inscrição não realizada por falha no sistema de correio 

eletrônico.   

4. DA SELEÇÃO 4.1. A comissão de seleção será formada pela professora Maria Cristina 

Figueiredo Silva e pelas pós-graduandas Jovania Perin Santos e Maria Gabriel, especialistas na 

área de Português como língua estrangeira, ou por outro(a)s docentes, convidado(a)s pela 

coordenação do projeto para esse fim. 4.2 A seleção será feita nas seguintes etapas: a) análise 

da carta de apresentação/motivação; b) análise do histórico escolar do candidato e experiência 



pregressa do candidato; c) entrevista a ser realizada no dia 18 de agosto de 2020 na 

plataforma Google Meet em horário a ser definido e comunicado via correio eletrônico e edital 

publicado no site do SCH. 4.3. Os critérios de seleção dão peso idêntico para as três etapas da 

seleção enunciadas acima. 

 5. DO RESULTADO 5.1. O resultado será divulgado por meio de contato via correio eletrônico. 

O edital com o resultado será igualmente publicado no site do SCH. 

6. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 6.1. O candidato aprovado deverá assinar o 

Termo de Adesão com o Projeto junto à PRPPG, conforme legislação vigente na UFPR. O 

projeto, a ser desenvolvido em doze meses, supõe reuniões semanais com os dois bolsistas 

selecionados para pesquisar os aspectos relevantes em termos comparativos do espanhol e do 

português brasileiro. Todos devem ler todos os textos propostos mas para cada reunião um 

dos bolsistas fica responsável por um dos textos; ele deve ler e preparar uma pequena 

apresentação daquele texto para todos do grupo. Cada texto lido corresponde a uma resenha, 

que também pode ser o power point usado para a apresentação. Textos simples em geral são 

discutidos em uma hora e assim pode acontecer de dois textos serem discutidos no mesmo 

encontro, cada um preparado por um bolsista. Por outro lado, textos mais complexos podem 

demorar uma sessão inteira ou mesmo duas, o que nos faz pensar numa média de 4 textos por 

mês. Ao final de cada fase do trabalho, será necessário fazer uma ou duas reuniões em que se 

consolide o conhecimento adquirido.  

O conjunto de textos propostos para a formação dos bolsistas envolve quatro conjuntos de 

temas:  

(a) textos teóricos sobre a questão do ensino e da aprendizagem de uma língua estrangeira;  

(b) textos que versam sobre a descrição do português brasileiro e o ensino da variante 

vernacular para estrangeiros;  

(c) textos que discutem pontos de dificuldade para hispano-falantes nos diferentes níveis de 

estruturação linguística, a saber: 

- a fonologia (como a diferença entre vogais abertas e fechadas no conjunto das vogais médias, 

contextos de sonorização e de ressilabificação, o contraste entre /b/ e /v/ no português e o 

eterno problema da nasalização); 

- a morfofonologia (particularmente a questão da contração de preposições com artigos e 

pronomes demonstrativos); e 

- a morfologia do português (onde será essencial discutirmos o sistema pronominal do 

português brasileiro e certas questões relativas a tempo e aspecto verbal, além do modo 

imperativo);  

(d) textos sobre preparação de materiais. 

Essa formação básica na área, constituída por leitura e discussão de textos, é absolutamente 

necessária para que, num momento posterior, possamos trabalhar com sucesso na produção 

de materiais didáticos adequados para o público hispano-falante. 



6.2. O principal resultado esperado desse trabalho com os bolsistas é um conjunto de 

materiais didáticos para serem usados seja nos cursos de português oferecidos pelo PBMIH 

para a população de migrantes que possuam o espanhol como língua materna, seja nos cursos 

oferecidos pelo Celin para estudantes pré-PECg ou intercambistas. Esse material terá dois 

formatos distintos: um conjunto de atividades para ser postado em aplicativos como o 

Learning apps e um conjunto de aulas preparadas para constituírem um número especial da 

Revista Ressonâncias, caso em que estará disponível para que professores de português 

brasileiro em todo o país tenham acesso a materiais de qualidade. 

Casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão dirimidos pela Comissão 

de Seleção, observando a legislação vigente.    

 

Curitiba, 10 de agosto de 2020.  

     

Maria Cristina Figueiredo Silva 

(pela comissão de seleção) 

E-mail: figueiredosilvamc@gmail.com 


