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ORIENTAÇÕES SOBRE A PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTO 

 

O Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada (PosLA) divulga 

instruções gerais, conforme o cronograma de eventos das Chamadas Públicas 048/2021 e 

050/2021, e lembretes para realização da prova de conhecimento específico para todas as 

linhas de pesquisa. 

 

INSTRUÇÕES GERAIS: 

 

 A prova visa avaliar a capacidade de reflexão, argumentação e síntese do(a) 

candidato(a) sobre questões gerais atinentes à Linguística Aplicada, bem como seu 

nível de compreensão das problemáticas centrais concernentes às três linhas de 

pesquisa do PosLA. A prova terá duas horas e trinta minutos de duração (das 14h30 às 

17h). 

 A prova consiste em uma questão versando sobre assunto(s) tratado(s) na lista de 

textos proposta aos(as) candidato(a)s nas Chamadas Públicas nº. 048/2021 e 

050/2021. Em resposta à questão, o(a) candidato(a) deverá elaborar um texto em 

língua portuguesa de caráter dissertativo e reflexivo, com o mínimo de 700 

(setecentas) e o máximo de 1000 (mil) palavras, com base na bibliografia indicada 

nas Chamadas Públicas nº. 048/2021 e 050/202, de acordo com a linha de pesquisa 

para qual o(a) candidato(a) se inscreveu. 

 O texto da prova a ser elaborado deverá ser formatado em Word, fonte Arial tamanho 

12, justificado nas margens e com espaçamento entre linhas 1,5. Após a conclusão da 

prova, o(a) candidato(a) deverá salvar o arquivo, nomeando-o da seguinte forma: 

M+NÚMERO DO CPF (no caso de candidato(a)s ao mestrado) e D+NÚMERO DO 

CPF (no caso de candidato(a)s ao doutorado). Por exemplo: M00456783423 / 

D43376543520. 
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ATENÇÃO:  

 

¹A leitura antecipada do manual de acesso à Plataforma Moodle e do manual de dúvidas 

frequentes é recomendável para melhor execução dos procedimentos de acesso e de 

envio do texto da prova.  

 

²O acesso à prova na plataforma Moodle, com o login e senha, dar-se-á somente a partir 

das 14h30min (Horário de Brasília). 

 

 

LEMBRETES: 

 

 Nesta etapa, será sumariamente eliminado(a) da seleção o(a) candidato(a) cujo texto-

resposta não atingir o mínimo de 700 (setecentas) palavras ou exceder o máximo de 

1000 (mil) palavras e/ou apresentar plágio e/ou autoplágio de forma parcial ou total, 

detectados por meio de aplicativo antiplágio. 

 O PosLA não se responsabilizará por problemas técnicos inerentes ao computador 

pessoal do(a) candidato(a), pela conexão com a Internet, pelo acesso às ferramentas 

utilizadas ou por possíveis problemas do(a) candidato(a) ao acessar a Plataforma 

Moodle. 
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