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EDITAL COMPLEMENTAR AO EDITAL Nº 001/2013 

 

EDITAL COMPLEMENTAR DE SELEÇÃO AO  

DOUTORADO EM ESTUDOS LITERÁRIOS  

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA  

DA FACULDADE DE LETRAS  

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PARA 2014 

 
 
A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA DA FACULDADE DE LETRAS  

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 
RESOLVE:  

 
Realizar novamente a 2ª. Etapa referente à prova de conhecimentos específicos para os candidatos ao Doutorado na Área de Estudos Literários 

referente ao PS2014 do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, a fim de que esta seja desenvolvida pela Banca Examinadora 

designada pela Coordenadoria Geral do Programa de Pós-Graduação de acordo com os procedimentos definidos a seguir, em conformidade com 

o EDITAL Nº 001/2013: 

 

2ª etapa 

 

Prova de conhecimentos específicos na área de estudos pretendida pelo candidato (eliminatória). Para aprovação, o candidato deverá obter nota 

mínima 7,0 (sete vírgula zero), numa escala de zero a dez. O candidato deverá responder à questão referente à linha de pesquisa em que se 

inscreveu.  A prova de conhecimentos específicos será avaliada de acordo com os seguintes critérios: coerência e coesão, clareza na exposição 

das ideias e argumentos, precisão linguística, domínio do conteúdo abordado na questão, adequação ao tema. 
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O processo seletivo 2014 para os candidatos ao Doutorado na Área de Estudos Literários deverá obedecer ao seguinte calendário:  

 

NOVEMBRO 2013 

29 (sexta feira) – 2a. etapa do PS 2014 para os candidatos ao Doutorado na Área de Estudos Literários (Prova de Conhecimentos Específicos) 

 

DEZEMBRO 2013 

16 (segunda feira) – Resultado da 2 a. etapa do PS 2014 para os candidatos ao Doutorado na Área de Estudos Literários (Prova de 

Conhecimentos Específicos) 

17 e 18 (terça e quarta feiras) – Acesso à planilha de avaliação da prova de conhecimentos específicos para os candidatos ao Doutorado na Área 

de Estudos Literários e período para interposição de recursos 

19 (quinta feira) – Resultado dos recursos e divulgação do resultado final da 2ª. etapa do PS 2014 para os candidatos ao Doutorado na Área de 

Estudos Literários (Prova de Conhecimentos Específicos) 

 

FEVEREIRO 2014 

18  (terça feira) – 3 a. etapa do PS 2014 para os candidatos ao Doutorado na Área de Estudos Literários (Prova Oral) 

21 (sexta feira) – Resultado preliminar das 3 (três) etapas do PS 2014 para os candidatos ao Doutorado na Área de Estudos Literários 

24 (segunda feira) – Acesso à planilha de avaliação da prova oral para os candidatos ao Doutorado na Área de Estudos Literários e período para 

interposição de recursos ao PS 2014 

26 (quarta feira) – Resultado dos recursos para os candidatos ao Doutorado na Área de Estudos Literários 

27 (quinta feira) – Reunião de homologação do resultado final do PS 2014 para os candidatos ao Doutorado na Área de Estudos Literários 

28 (sexta feira) – Divulgação do resultado final homologado do PS 2014 para os candidatos ao Doutorado na Área de Estudos Literários 

 

O resultado final classificatório, com os nomes dos candidatos aprovados e respectiva nota final de aprovação, será divulgado na secretaria do 

Programa, e na página eletrônica do Programa. 

 

Ratificam-se as demais disposições constantes do EDITAL Nº 001/2013 referente ao PS2014, revogando-se os dispositivos em contrário.  
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Goiânia, 29 de outubro de 2013. 

 
 

Profª Drª  Maria Cristina Faria Dalacorte Ferreira 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística 

 

 

 
 

 

 


