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CHAMADA TLB 2018.1 

 
O Grupo de Pesquisa Teorias Linguísticas de Base (TLB), registrado no CNPq e 

liderado pelo Professor Dr. Denilson Pereira de Matos, tem como objetivos principais: (a) 
discutir sobre as Teorias linguísticas de base; (b) debater sobre a interseção entre Linguística, 
cultura e filosofia e (c) direcionar os estudos realizados para as reflexões de ordem 
Funcionalista. 

As reuniões do TLB acontecem duas vezes por mês, preferencialmente aos finais de 
semana (sábado ou domingo), com horário integral

1
. Vale salientar que, embora estejam 

previstos encontros aos sábados ou domingos, há um prévio planejamento das datas dos 
futuros encontros, decididos em conjunto com os membros do grupo. Ratificamos que a 
inserção e participação no grupo de pesquisa TLB é GRATUITA, sendo, entretanto, exigida a 
assídua frequência dos participantes nos encontros. 

Assim sendo, o grupo de pesquisa TLB vem a público divulgar que estão abertas as 
inscrições GRATUITAS para o processo seletivo de novos integrantes. As inscrições serão 
realizadas de 12 de fevereiro a 12 de março de 2018, a fim de preencher 03 (três) vagas 
ofertadas para novos membros. Poderão se inscrever: a) Graduandos ou Graduados do 
Curso de Letras ou áreas afins e b) Pós-graduandos em Linguística ou áreas afins, sejam 
alunos oriundos desta ou de outras Instituições de Ensino Superior. 

Os interessados devem enviar um e-mail para selecaotlb@gmail.com, sinalizando o 
desejo de ingressar no grupo, juntamente com um link para o Currículo Lattes (atualizado), 
além das cópias digitalizadas de
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: RG e CPF. 

Após o deferimento das inscrições, os aprovados nesta primeira etapa serão 
convocados para uma Entrevista, na qual estará presente a Comissão de Seleção. 

Cronograma do processo seletivo TLB 2018.1 
Fases Períodos 

Inscrições 12 de fevereiro a 12 de março 

Resultado das inscrições (deferidas e indeferidas) 14 de março 

Entrevistas 24 de março 

Resultado final do processo seletivo 26 de Março 

Primeiro encontro no TLB (após aprovação). Previsão em abril 

 
Cordialmente,  

Amanda Brito, 
Fábia Sena, 

Humberto Sousa. 
A COMISSÃO DE SELEÇÃO DO TLB 

E-mail: selecaotlb@gmail.com 

                                                           

1 
As reuniões do TLB ocorrerão preferencialmente aos fins de semanas, independentemente de serem dias 

feriados ou não. 
2 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: A documentação solicitada deverá ser digitalizada e enviada para o e-

mail selecaotlb@gmail.com; o candidato deve apresentar os documentos comprobatórios do currículo, caso sejam 

solicitados durante o Processo Seletivo; o e-mail deve ser breve e objetivo, esclarecendo de que maneira o candidato 

teve conhecimento da existência do TLB e o porquê de querer participar do grupo. 
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