
 
 

 
 

EDITAL DE INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA AOS CURSOS DE

MESTRADO E DOUTORADO EM LETRAS E LINGUÍSTICA DA FACULDADE

DE LETRAS DA UNIVERS

 

A Coordenadora do Programa de Pós

Letras da Universidade Federal de Goiás, em uso de suas atribuições legais, retifica o Edital no. 

001/2013, e torna pública a R

das sessões “Para a inscrição ao Mestrado, o candidato deverá apresentar os seguintes 

documentos” e “Para a inscrição ao Doutorado, o candidato deverá entregar os seguintes 

documentos” que passam a ter a redação a seguir especificada:

Para a inscrição ao Mestrado, o candidato deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

g) duas cópias impressas e uma cópia em CD 

pretendida, de acordo com o “Roteiro e orientação para elaboração de projetos de 

pesquisa”, disponível na página do Programa na internet: 

<http://www.letras.ufg.br/pos/>

Para a inscrição ao Doutorado, o candidato deverá entregar os seguintes documentos

g) duas cópias impressas e uma cópia em CD 

pretendida, de acordo com o “Roteiro e orientação para elaboração de projetos de 

pesquisa”, disponível na página do Programa na internet: 

<http://www.letras.ufg.br/pos/

 

Profa. Dra. 

Coordenadora do Programa de Pós

 

 
EDITAL Nº 001/2013 

EDITAL DE INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA AOS CURSOS DE

MESTRADO E DOUTORADO EM LETRAS E LINGUÍSTICA DA FACULDADE

DE LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PARA 2014

RETIFICAÇÃO No. 1 
 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Faculdade de 

Letras da Universidade Federal de Goiás, em uso de suas atribuições legais, retifica o Edital no. 

torna pública a Retificação no. 01 do Edital no. 001/2013, no item 2.1

Para a inscrição ao Mestrado, o candidato deverá apresentar os seguintes 

Para a inscrição ao Doutorado, o candidato deverá entregar os seguintes 

que passam a ter a redação a seguir especificada: 

Para a inscrição ao Mestrado, o candidato deverá apresentar os seguintes 

impressas e uma cópia em CD do projeto de pesquisa na área 

pretendida, de acordo com o “Roteiro e orientação para elaboração de projetos de 

onível na página do Programa na internet: 

http://www.letras.ufg.br/pos/>; 

Para a inscrição ao Doutorado, o candidato deverá entregar os seguintes documentos

 

impressas e uma cópia em CD do projeto de pesquisa na área 

pretendida, de acordo com o “Roteiro e orientação para elaboração de projetos de 

pesquisa”, disponível na página do Programa na internet: 

http://www.letras.ufg.br/pos/>; 

 

 

 

 

Goiânia, 16 de agosto de 2013. 

 

Profa. Dra. Maria Cristina Faria Dalacorte Ferreira 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística

EDITAL DE INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA AOS CURSOS DE 

MESTRADO E DOUTORADO EM LETRAS E LINGUÍSTICA DA FACULDADE 

IDADE FEDERAL DE GOIÁS PARA 2014 

Graduação em Letras e Linguística da Faculdade de 

Letras da Universidade Federal de Goiás, em uso de suas atribuições legais, retifica o Edital no. 

item 2.1, alíneas “g” 

Para a inscrição ao Mestrado, o candidato deverá apresentar os seguintes 

Para a inscrição ao Doutorado, o candidato deverá entregar os seguintes 

Para a inscrição ao Mestrado, o candidato deverá apresentar os seguintes 

do projeto de pesquisa na área 

pretendida, de acordo com o “Roteiro e orientação para elaboração de projetos de 

onível na página do Programa na internet: 

Para a inscrição ao Doutorado, o candidato deverá entregar os seguintes documentos: 

do projeto de pesquisa na área 

pretendida, de acordo com o “Roteiro e orientação para elaboração de projetos de 

pesquisa”, disponível na página do Programa na internet: 

Linguística 


