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O Programa de Pós-Graduação em Letras, por meio da Coordenação, torna público o 
cronograma das entrevistas dos(as) candidatos(as) aprovados na Fase I do Processo de 
Seleção, para ingresso no Curso de Pós-Graduação Stricto sensu, 
Mestrado/Doutorado em Letras, considerando o EDITAL Nº 029/2021 – SELEÇÃO – 
PPGL e o EDITAL PROPPG/DPG/DAM Nº 033/2021. 
 
De acordo com o EDITAL DE SELEÇÃO Nº 029/2021: as entrevistas serão remotas e é 
de inteira responsabilidade dos candidatos providenciarem o necessário para assegurar a 
sua participação no processo de seleção. As instruções sobre os procedimentos para a 
participação nas entrevistas serão dadas no edital de aprovação da primeira fase. As 
entrevistas serão gravadas. A entrevista terá caráter eliminatório e consiste em responder 
às questões propostas com base nos critérios abaixo:  
a) Perfil acadêmico para o curso pretendido. b) Histórico acadêmico. c) Linguagem e 
organização de ideias. d) Conhecimento aprofundado sobre o projeto apresentado e 
sobre a linha de pesquisa selecionada. Consulte a descrição das linhas de pesquisa: 
https://pos.uel.br/letras/linhas-de-pesquisa/. 
 
 
Linhas de pesquisa: Representações e Textualidades. Intermidialidade e novas 
formas artísticas. Construções e Processos Identitários. 
 
 
Data: 07-12-2021, terça-feira, cf. horário abaixo (MANHÃ) 
 
Link: meet.google.com/ako-cjjt-euq 

 
 
 
Observações: 
1. Os(as) candidatos(as) deverão entrar na sala do Google Meet somente no horário de 
sua entrevista. 
2. As entrevistas serão de 15 minutos para cada candidato(a). 
3. As entrevistas serão realizadas em uma sala (link acima), em sistema remoto, pelo 
Google Meet. 
4. Caso haja algum imprevisto de conexão, serão descontados os minutos da entrevista e 
o(a) candidato(a) deverá retornar à sala ao final do horário do último candidato(a) para 
continuar sua entrevista. 
5. Os horários de cada entrevista serão rigorosamente respeitados, não havendo, 
portanto, adiamento de horário para nenhum candidato. 
6.  Durante a entrevista a câmera deverá permanecer ligada. 
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MESTRADO 

Amanda Martins Reis 8h30 

Ana Caroline Teles Carvalho 8h45 

Anderson Negretti Rios 9h 

Guilherme de Martino Casado 9h15 

Jefferson Eduardo Ruiz 9h30 

Maiara Caroline Gasparotto Zabini 9h45 

Maria Joscilane de Brito Sousa 10h 

Vinicius Bardi Castilho 10h15 

 
 
DOUTORADO 

Gabriel Henrique Camilo 10h30 

Juliana da Silva Bello 10h45 

Thiago Bittencourt 11h 

 
 
 
 
 
 
 

Londrina, 06 de dezembro de 2021 
A Coordenação 


