
Orientações para pedidos de Credenciamento:  
Projeto de Pesquisa e Carta de Intenções 

 
Para solicitar credenciamento no PPGL, espera-se que o docente postulante demonstre, por um 
lado, potencial para orientar trabalhos e contribuir com o fortalecimento de uma determinada 
linha e, por outro, potencial para produzir conhecimento inovador em sua área de atuação, por 
meio de sua pesquisa individual. Assim, capacidades de orientação e capacidade de pesquisa 
serão analisadas pelo acréscimo, ao processo, de dois documentos:  
 

1) projeto de pesquisa selecionado pelo postulante entre um dos formatos abaixo descritos;  
2) carta de intenções.   

 
Possibilidades de Projetos (escolher uma):   
 
a) Projeto de cunho mais abrangente e genérico, mais voltado para orientações e formação de 

grupos de colaboração. 
Características: Objeto e alcance teórico abrangentes, com possibilidade de acolher um amplo 
espectro de orientações. Por sua abrangência, tal projeto não poderia ser redigido em termos, por 
exemplo, de modelos como o das agências de fomento. Seria composto por um texto sumário de 
até três páginas, voltado para a explicitação de relações de pesquisa com a Área de Concentração, 
a Linha de Pesquisa pretendida e as possibilidades de formação de grupos com relações de 
afinidades de pesquisa no Programa. Espera-se explicitação do grau de abertura para acolhimento 
de orientações. Deve indicar: objeto, metodologia, perspectiva teórica, eventualmente alguns 
dados sumários de bibliografia e possibilidades de formação discente. 
 
b) Projeto de pesquisa individual, com maior especificidade.    
Características: Projeto com maior grau de especificação de objeto, objetivos, justificativa 
teórica, formulação de hipóteses e problemas de pesquisa. Possibilidade de indicação de 
bibliografia mais especializada, com decorrente restrição quanto a abertura e possibilidade de 
orientações (orientandos precisam se ajustar à especificidade do objeto e demais elementos). Esse 
tipo de projeto poderia adotar proposições gerais de agências de fomento em geral para preparação 
de projetos de pesquisa individuais (entre 15 e 20 páginas).  
Para que os dois objetivos indicados acima possam ser averiguados, espera-se que venha 
acompanhado da indicação de um dos Projetos Coletivos já existentes no Programa aos quais o 
postulante pretenderia associar seu trabalho, com explicitação de relações mais genéricas com a 
Área de Concentração, a Linha de Pesquisa pretendida e as possibilidades de formação de grupos 
com relações de afinidades de pesquisa no Programa. Explicitação do grau de abertura para 
acolhimento de orientações, na junção entre projeto  individual e projeto coletivo.    
 
Carta de Intenções:  
 
Carta dirigida ao PPGL, em que sejam indicadas produções recentes mais relevantes do 

pesquisador, indicações de como espera poder contribuir com a linha de pesquisa a que 
gostaria de se associar, tanto no que diz respeito a sua atividade como pesquisador, quanto no 
que diz respeito às possibilidades de orientação e formação discente com que se julga apto a 
colaborar com o Programa. Indica-se a preparação de um texto curto e objetivo, com cerca de 
uma lauda.  

 


