PRÓ-REITORIA DE
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

CONVÊNIOS INTERISTITUCIONAIS

Convênio entre Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem (UNIVÁS) e LABEURBUNICAMP
O Convênio de Cooperação Científica e Cultural “Discurso e Psicanálise: a-versão do sentido” entre o
Laboratório de Estudos Urbanos (Labeurb), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e a
Univás tem por objetivo reunir pesquisadores interessados em estudar as relações epistemológicas entre
a Análise de Discurso e a Psicanálise. Este é um assunto que vem se apresentando com muita intensidade
para os pesquisadores das duas áreas, da psicanálise e da Análise de Discurso. Esse acordo
interinstitucional elegeu como questão principal o sintoma na contemporaneidade, processo que tem
produzido “restos subjetivos” no mundo. Este convênio é coordenado pela Profa. Juliana Cavallari
(UNIVAS) e pelo pesquisador Marcos Barbai (Labeurb/Unicamp). Participam deste convênio docentes,
discentes e egressos do PPGCL (UNIVAS), bem como os pesquisadores do Labeurb/Unicamp, docentes
e discentes da Unicamp.

Convênio entre UNIVÁS e Inatel
O convênio de cooperação técnico-científica entra a UNIVÁS e o Inatel –Instituto Nacional de
Telecomunicações -prevê como atividades e programas o intercâmbio de professores, técnicos,
especialistas e estudantes, o desenvolvimento de pesquisas, a execução de programas acadêmicos
especiais, atividades de intercâmbio cultural e outras concernentes à área de desenvolvimento e pesquisa,
particularmente voltadas à área da Saúde em inovação e tecnologias em terapias assistivas.

Convênio entre UNIVÁS e Grupo CIMED
O convênio de cooperação científica e tecnológica entre a UNIVÁS e o Grupo CIMED –Instituto
Cláudia Marques de Pesquisa e Desenvolvimento -abre espaço para o intercâmbio de docentes,
pesquisadores e técnicos, propiciando a implementação de projetos conjuntos, o planejamento e
execução de pesquisas clínicas de medicamentos e produtos, a promoção de eventos científicos e
culturais, o intercâmbio de informações e publicações acadêmicas e o intercâmbio de estudantes.
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Convênio entre Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem (UNIVÁS) e
Universidade de Sorocaba – UNISO
Este convênio, em desenvolvimento, sustenta-se no projeto "Arte, mídia e discurso: interfaces e
produção de sentidos". É coordenado pelas docentes Mírian dos Santos (UNIVÁS), Luciana Coutinho
Pagliarini de Souza (Uniso) e Maria Ogécia Drigo (Uniso). Este convênio tem como objetivo reunir e
congregar um grupo de trabalho em torno de questões como arte, mídia e discurso e refletir sobre as
fronteiras movediças em que o sujeito atua na contemporaneidade. A pesquisa está voltada para questões
teóricas e investigativas dos fenômenos que apresentam caracteres da arte, sejam eles elementos das
belas artes ou produtos das mídias. Através deste convênio, investe-se em um campo de trabalho e de
pesquisa pouco desenvolvido no Brasil, um espaço para que o discurso midiático e artístico, dadas as
suas especificidades, possam circular e produzir trabalhos cientificamente sustentados em perspectivas
teóricas tais como a Semiótica Peirceana e a Análise do Discurso. Participam deste convênio docentes,
discentes e egressos das duas Instituições de Ensino Superior.

Convênio entre Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem (UNIVÁS) e a
Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF
Com a UFJF, o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem mantém 2 convênios.

(1) Iniciou em 2013, um projeto comum entre a Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS) e a
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), tendo como coordenadoras a Profa. Dra. Eliana Ferreira
(UFJF) e a Profa. Dra Eni Orlandi (UNIVÁS). Neste projeto, analisam-se os discursos (oficiais, sociais,
do senso comum, e do conhecimento) da diferença e os discursos sobre os sujeitos com deficiência,
submetidos à segregação e ao processo que se tem denominado de “inclusão”, “acessibilidade”. Visa-se
com isso a reflexão sobre sujeitos de várias cidades mineiras em seus processos sócio-históricoideológicos de constituição subjetiva e seus modos de individuação pelo Estado. O objetivo é preparar
professores para o processo de educação, com instrumentos teóricos e metodológicos, produção de
conceitos, capazes de fazê-los refletir sobre a inclusão e a acessibilidade. Fazem parte deste projeto, que
se desenvolve como parte deste convênio, professores e alunos das duas instituições. Atuando à frente
desta relação acadêmico-científica, temos uma docente, Profa. Eni Orlandi, participando de projetos
desenvolvidos naquela universidade: o projeto de Acessibilidade (Gritos de Mudança) e o projeto
Diálogos Científicos, com o Grupo de Pesquisa Inclusão, Movimento e Ensino a distância (GIME), que
trata da questão de portadores de deficiência; também uma docente daquela universidade, a Profa. Eliana
Ferreira, participa de um de Grupos de Pesquisa da UNIVÁS, “Materialidade do sujeito, corpo,
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sentidos”. Estas relações de trabalho se desenvolvem na direção de reforçar os laços acadêmicocientíficos oportunizados através deste convênio.

(2) Outro convênio firmado entre a Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVAS) e a Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF) é coordenado pelos docentes Newton Guilherme Vale Carrozza
(UNIVÁS) e Wedencley Alves Santana (UFJF). Pensando a cidade - 'o espaço é azul, pássaros voam
dentro' - como um lugar de produção de significação do sujeito no espaço público, forma da vida social,
a proposta deste convênio é observar as distintas formas como o corpo significa, se textualiza e circula
pela existência de significantes, sendo o homem um ser que interpreta e é interpretado. Pretende-se assim
levantar caminhos que levem à compreensão da relação do corpo com a ideologia e da relação que se
pode compreender entre ideologia e inconsciente quando se pensa a materialidade do sujeito, seu corpo
e o sentido. Dentro dessa perspectiva, tem-se como foco principal a investigação de três fenômenos
contemporâneos: as manifestações de rua que, no Brasil, tornaram-se mais frequentes a partir de 2013;
os chamados “rolezinhos” que, por trabalharem na quantidade, se caracterizam por expor a relação do
sujeito com um espaço significado como sendo do outro; a procura dos sujeitos por diferentes corpos
seja através de transformações físicas, seja através da postura, da dança, das roupas. Participam deste
convênio docentes e discentes das duas Instituições de Ensino Superior supracitadas.
Convênio entre UNIVÁS e Faculdade Cenecista de Varginha – FACECA
Constitui objeto do presente instrumento a cooperação mútua entre as partes, na qual a UNIVÁS se
compromete a conceder desconto nas mensalidades dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, nível
Mestrado e Doutorado aos funcionários da FACECA, cabendo a esta a divulgação, a todos os seus
funcionários, representantes e propostos, dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Vestibulares da
UNIVÁS.

Convênio entre Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem (UNIVÁS) e Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS
Tem-se desenvolvido uma relação de trabalho entre a Universidade do Vale do Sapucaí - UNIVÁS e o
Instituto Federal de educação, ciência e tecnologia do Sul de Minas Gerais - IFSULDEMINAS. A
parceria entre as instituições iniciou-se em 2011 e, desde então, diferentes reuniões de trabalho e eventos
já foram realizados. No âmbito deste convênio, desenvolve-se o projeto de pesquisa: Memória da vida
urbana e rural do Sul de Minas: processos de urbanização e práticas de agricultura. Além destas
atividades já realizadas, o Programa de Pós-graduação em Ciências da Linguagem ampliou sua relação
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com o IFSULDEMINAS, visando o desenvolvimento de pesquisa sobre um acervo com entrevistas
relativas ao café e à conjuntura que envolve o café, seu produtor, e o agronegócio na região sul de Minas.
A partir de um banco de dados, já existente no IFSULDEMINAS, tem-se refletido sobre a elaboração
de um projeto em conjunto visando tratar de questões que objetivam a compreensão, através desses
materiais, dos sujeitos aí envolvidos e do processo de transição para as grandes empresas do
agronegócio. Isto se alia bem com os nossos trabalhos em linguagem e sociedade que analisam temas
relativos à memória histórica e à identidade sul mineira, face aos efeitos produzidos nas relações sociais
e de trabalho. Esses passos iniciais preparam e organizam interesses comuns na implantação de unidades
de pesquisa.
Convênio entre UNIVÁS e Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
[Em tramitação]
A Univás e a Unemat firmaram convênio de cooperação acadêmica e científica, através do Programa de
Pós-Graduação em Ciências da Linguagem, com o objetivo de estabelecer e regulamentar um programa
de cooperação acadêmica e científica entre as duas IES, abrangendo o Ensino, a Pesquisa e a Extensão.
O Programa prevê o intercâmbio entre pesquisadores, professores e estudantes; a realização de estudos
e pesquisas, consultorias, conferências, publicações, oferta de cursos e programas de formação,
realização de estágios e outras atividades de interesse e conveniência dos participantes. Cada instituição
envidará esforços para obtenção de fomentos de fontes externas para tornar possível a realização dos
programas e atividades de cooperação. A primeira atividade deste convênio é o desenvolvimento do
projeto de pesquisa Linguagem, cidade e políticas sociais, envolvendo pesquisadores da UNIVÁS e da
UNEMAT, pelo qual já se vem promovendo uma relação de pesquisa entre as IES envolvidas. Faz parte
dos objetivos do projeto promover a mobilidade entre pesquisadores docentes e discentes e dar
visibilidade à produção e circulação do conhecimento científico em livros e periódicos de alto nível.
Entre os membros participantes destes convênio estão docentes, discentes e egressos das duas
instituições de ensino superior.
Convênio entre UNIVÁS e P&P Programas Assessoria e Treinamento Ltda – ME
A FUVS e a P&P concordam em promover a cooperação entre as Instituições, em áreas de mútuo
interesse, através dos meios indicados a seguir: Intercâmbio de pesquisadores e técnicos; Implementação
de projetos conjuntos, na área de robótica; Desenvolvimento de produtos e tecnologias; Promoção de
eventos científicos e culturais; Intercâmbio de informações, publicações científicas e/ou relatórios
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técnicos; e Estágios Acadêmicos para estudantes universitários, em nível de graduação ou pósgraduação.

Convênio entre UNIVÁS e Empresa Sancout Tecnologia Eletronica Ltda
A FUVS/UNIVÁS e a SANCOUT concordam em promover a cooperação entre as Instituições, em áreas
de mútuo interesse, através dos meios indicados a seguir: Intercâmbio de pesquisadores e técnicos;
Implementação de projetos conjuntos, em engenharia biomédica, bioengenharia e áreas correlatas;
Desenvolvimento de produtos e tecnologias; Promoção de eventos científicos e culturais; Intercâmbio
de informações, publicações científicas e/ou relatórios técnicos; Estágios Acadêmicos para estudantes
universitários.

CONVÊNIOS INTERNACIONAIS

Convênio entre UNIVÁS e Universidad de Valparaíso (Chile)
O convênio com a Universidade Valparaíso tem por objetivo aprofundar o conhecimento das relações
entrecruzadas de diferentes aspectos da ciência da linguagem na América Latina, tomando como ponto
de apoio os discursos que produzem sentidos de “brasileiro” e de “chileno”, como maneiras distintas de
ser e estar no mundo em suas determinações simbólicas e históricas. Por meio da análise de discurso ou
da análise textual, cada investigador implicado no projeto deverá eleger um material de análise que
permita abordar os aspectos relacionados a uma tentativa de construção da identidade ou ‘raça’ nacional.
Enquanto os investigadores da Universidad de Valparaíso visam investigar e analisar a obra Raza
Chilena de Nicolás Palacios, os investigadores da Universidade do Vale do Sapucaí farão análises de
obras como Macunaíma, de Mario de Andrade, Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, e
artigos da imprensa que tratam da "pacificação" (indígena e do tráfico de drogas presente nas favelas
cariocas, UPPs). Docentes e discentes das duas instituições participam dos trabalhos e das pesquisas
realizadas no âmbito deste convênio.

Convênio entre Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem (UNIVÁS) e Universidad
Central “Marta Abreu” de Las Villas, Santa Clara (Cuba) – UCLV
Recentemente, foi aprovado pelo Ministério da Educação de Cuba o convênio com a Universidad Central
Marta Abreu de las Villas e Universidade do Vale do Sapucaí, que, a partir do Projeto Discurso e
Silêncio: política, ciência e arte, propõe compreender a noção de silêncio em funcionamento em
diferentes discursos, em especial, na literatura e na arte. O objetivo central da pesquisa é analisar as
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formas pelas quais o silêncio atravessa de um discurso para outro, de uma forma-material para outra, de
um sentido para outro fazendo mover processos de significação investidos na produção artística e
literária do Brasil e de Cuba. Tendo sido aprovado o convênio pelo Ministério da Educação,
primeiramente, segue em tramitação nas duas IES. O convênio é coordenado pelas professoras Greciely
Costa (Univás) e Ana Íris Diaz Martinez (Universidad Central Marta Abreu de las Villas). Docentes e
discentes das duas instituições participam dos trabalhos e das pesquisas realizadas no âmbito deste
convênio.
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