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Na página 2 e 3, onde se lê:
Vagas Oferecidas
Professor

Temas preferenciais do docente
Mestrado

Doutorado

Francisco das Neves Alves

Raquel Rolando Souza

-----

-----

história da imprensa; imprensa literária; fontes
primárias, periodismo e literatura; imprensa e
escrita feminina.
poesia brasileira, mito e poesia, estudos do
imaginário, modernismo brasileiro
literaturas em língua inglesa; literatura indígena;
estudos
culturais
e
pós-coloniais;
pósmodernismo.

Rubelise da Cunha

Leia-se:
Vagas Oferecidas
Professor

Temas preferenciais do docente
Mestrado

Doutorado

Francisco das Neves Alves
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01

Raquel Rolando Souza

-----
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Rubelise da Cunha

-----

-----

história da imprensa; imprensa literária; fontes
primárias, periodismo e literatura; imprensa e
escrita feminina.
poesia brasileira, mito e poesia, estudos do
imaginário, modernismo brasileiro
literaturas em língua inglesa; literatura indígena;
estudos
culturais
e
pós-coloniais;
pósmodernismo.

Na página 6, onde se lê:
MOITA LOPES, Luiz Paulo da (Org.). Por uma linguística indisciplinar. São Paulo: Parábola, 2006.
Leia-se:
MOITA LOPES, Luiz Paulo da (Org.). Por uma linguística aplicada indisciplinar. São Paulo: Parábola, 2006.

Na página 8, onde se lê:
- Cópia do diploma de mestrado, ou da ata da defesa do mestrado, ou declaração, assinada pelo
coordenador do Programa de Pós-Graduação e pelo orientador, informando que a defesa da dissertação
acontecerá, impreterivelmente, até março de 2018;
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Leia-se:
- Cópia do diploma de mestrado, ou da ata da defesa do mestrado, ou declaração, assinada pelo
coordenador do Programa de Pós-Graduação e pelo orientador, informando que a defesa da dissertação
acontecerá, impreterivelmente, até março de 2019;

Na página 11, onde se lê:
ETAPAS

MESTRADO

DOUTORADO

ETAPAS

MESTRADO

DOUTORADO

Lançamento do edital

14/11/2018

14/11/2018

Lançamento do edital
Leia-se:

Rio Grande, 19 de novembro de 2018.

Profª. Drª. Cláudia Mentz Martins
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras da FURG
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