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INFORME SOBRE A SELEÇÃO AO MESTRADO   

A Comissão de Seleção do Processo Seletivo do Mestrado em Letras do 
Programa de Pós-Graduação em Letras da UNIR, instalada no dia 21, torna público o 
seguinte:  

1- Das Datas e Horários  

A data de aplicação da Prova Escrita de Conhecimentos Específicos será em 
conformidade com o Edital: dia 03 de fevereiro de 2010, das 14h às 18h. Roga-se que 
os candidatos se apresentem uma hora antes, no Auditório Paulo Freire, no Campus José 
Ribeiro Filho da UNIR em Porto Velho.  

Todos os candidatos deverão fazer a Prova Escrita de Língua Estrangeira, no dia 
04 de fevereiro de 2010, das 14h às18h.  

As entrevistas ocorrerão nos dias 02 e 03 de março, por ordem alfabética, a 
partir das 14h, e serão convocados apenas os candidatos classificados.    

2- Da Entrevista  

Na Entrevista serão consideradas as respostas acerca da capacidade de produção 
do candidato, considerando que é imprescindível ao Curso a realização da Dissertação 
do Mestrado num prazo máximo de vinte e quatro meses. O candidato deverá 
demonstrar:  

1. Clareza sobre todas as partes constitutivas do seu projeto; 
2. Demonstração de conhecimento do referencial teórico utilizado no projeto; 
3. Clareza de linguagem na defesa do projeto; 
4. Percepção a respeito da integração do projeto na linha de pesquisa escolhida; 
5. Coerência argumentativa; 
6. Demonstração da viabilidade de realização das várias etapas do projeto; 
7. Demonstração da relação do problema a ser estudado com o campo de estudos 
em que se insere; e 
8. Demonstração de autoria.   



3- Das Vagas  

Caso ocorra desistência após a matrícula no Curso de Mestrado em Letras e 
havendo candidatos aprovados na mesma Linha de Pesquisa, esses serão convocados 
antes do início das aulas, obedecendo-se à ordem de classificação. Vagas remanescentes 
em uma Linha de Pesquisa não serão preenchidas por candidatos de outra Linha de 
Pesquisa.         

Porto Velho, 25 de janeiro de 2010.  

Dra. Heloisa Helena Siqueira Correia, presidente; 
Dra. Lou-Ann Kleppa, membro; 

Dra. Rosa Maria Aparecida Nechi Verceze, membro; 
M.Sc. Geane Valesca da Cunha Klein, membro; e 

M.Sc. José Maria Lopes Júnior, membro.  


