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1. IDENTIFICAÇÃO: 

  Área/Subárea: Teoria Literária (cód. CNPq 8.02.05.00-3) / Literatura Brasileira (cód. CNPq 8.02.06.00-0) / Outras 
Literaturas Vernáculas (cód. CNPq 8.02.07.00-6). 

  Titulação exigida: Doutorado em Letras ou Estudos Literários ou Literaturas de Língua Portuguesa ou Literatura 
Brasileira ou Teoria da Literatura ou História da Literatura ou Literatura Comparada.; 

Natureza do Processo Seletivo: Prova de Títulos e Prova de Aptidão Didática; 
Comissão de inscrição / seleção: (A Comissão de Seleção definitiva será divulgada após a homologação das 
inscrições.) 
Prof. Dr. Paulo Roberto Sodré (presidente) 

Profa. Dra. Fabíola Simão Padilha Trefzger (titular)  

Profa. Dra. Cláudia Paulino de Lanis Patrício (membro) 
Prof. Dr. Sérgio da Fonseca Amaral (suplente) 

Prof. Dr. Luis Eustaquio Soares (suplente) 

 
2. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Poética, de Aristóteles 

2. Literatura e sociedade, de Antonio Candido 

3. Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto 

4. Olhos d'água, de Conceição Evaristo 

5. Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente 

6. Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles 

7. Sonetos, de Bocage 

8. Niketche, de Paulina Chiziane 

 
3. BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia livre 
 

4. CRONOGRAMA: 

   Inscrições: 21/02 a 25/02/2022 (através do e-mail pss.literatura.ufes@gmail.com ) 

   Resultado do deferimento/indeferimento das inscrições: 03/03/2022 até às 18h via e-mail; 

   Recursos: 4 e 7/03/2022 até às 18h via e-mail; 

    Resultado dos Recursos: 08/03/2022 até às 18h via e-mail; 

   Sorteio do ponto e da ordem de apresentação: 

14 de março de 2022, segunda-feira, às 14h, no Google Meet, com todos os candidatos presentes, na 

Plataforma Google Meet (https://meet.google.com/mjp-ajhm-vpp) e transmitido ao vivo através do YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UCmAOtNwFAavUgvZ8x3yTQ-g). 

OBS.: É necessária a presença dos candidatos no sorteio. Será desclassificado o candidato que não comparecer 

ou não constituir procurador para o ato. 
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Prova de Aptidão Didática: 
 

15 de março de 2022, terça-feira, até 14h30, envio, por parte dos candidatos, do plano de aula e link de 

acesso à aula gravada (Prova de Aptidão Didática) para o endereço eletrônico pss.literatura.ufes@gmail.com. 

A aula deverá ser uma produção original do candidato, ou seja, sugerimos não  fazer uso de podcasts ou 

outros materiais diversos disponíveis na Internet. 

 

A aula deverá ter duração entre 30 e 35 minutos; 
 
 

É imprescindível, para a avaliação da aula, que a gravação ocorra em resolução HD (1280x720) ou full HD 

(1920x1080) em um dos formatos: .mp4, .mkv ou .moi. 

 
 

O nome do arquivo deverá ser identificado com o nome do candidato, tempo de duração da aula no seguinte 

formato "nome completo do candidato XX min". 

 
 

O link de acesso à aula, com permissão para download, (i) deverá ser encaminhado por e-mail, para download 

pela Comissão de Seleção, no prazo de até 24h contadas a partir do encerramento da sessão pública do sorteio 

do ponto, e (ii) deverá ser disponibilizado em um dos diversos serviços de armazenamento e transferência de 

arquivos gratuitos disponíveis, tais como: Dropbox, Google Drive, Microsoft Onedrive, WeTransfer ou outro 

dispositivo da escolha do candidato, mas que permita o acesso à informação pela Comissão de Seleção. 

 

É de inteira responsabilidade do candidato o envio do link no prazo de até 24h contadas a partir do 

encerramento da sessão pública do sorteio do ponto. 

 
 

Não será permitido o envio de mais de um link da aula gravada pelo candidato. 

A má qualidade do vídeo poderá acarretar prejuízo na avaliação do candidato. 

16 de março de 2022, quarta-feira, às 10h, início da transmissão, via YouTube, da avaliação da prova de 

aptidão didática. 

O link de acesso ao canal do YouTube será encaminhado para o e-mail dos candidatos 
 
 

    Análise dos títulos (curriculum vitae Lattes): 17/03/2022, sem a presença dos candidatos. 

   Divulgação dos resultados: 18/03/2022 a partir das 13h (enviado por e-mail aos candidatos). 

Recursos: 21 e 22/03/2022 - até às 18h (por e-mail). 

Resposta aos Recursos: 24/03/2022 - até às 18h. 

Resultado Final: 25/03/20022 
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