
 

EDITAL Nº 03/2021 

 EDITAL DE SELEÇÃO AO CURSO DE DOUTORADO EM LETRAS E 
LINGUÍSTICA DA FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS/UFG PARA INGRESSO EM 2022 
 
 

Retificação nº1 
 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Faculdade 
de Letras da Universidade Federal de Goiás torna pública a Retificação nº 01 do Edital 03/2021 
do Processo Seletivo 2021 para o preenchimento das vagas do curso de doutorado.  
 
No item 5 DO ATO DA INSCRIÇÃO, onde se lê: 

 
5.1. As inscrições serão realizadas no período de 12/07/2021 a 16/08/2021. 
5.2. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo seguinte endereço 

eletrônico do Centro de Seleção da UFG: https://centrodeselecao.ufg.br/formulario_cadastro/. 
Mais informações podem ser obtidas também pelo site do Programa (https://pos.letras.ufg.br/) 
e por e-mail (processoseletivoppgll.2021@gmail.com). 

5.3. Antes de realizar a inscrição, o(a) candidato(a) deve, inicialmente, preencher o 
formulário de cadastro de dados pessoais disponíveis no site do Centro de Seleção supracitado, 
o qual inclui a solicitação do número do CPF (próprio), os dados do documento de identidade, 
um endereço de correio eletrônico (e-mail) válido para contato com uma senha pessoal, dentre 
outros. 

5.4. Caso o(a) interessado(a) já possua cadastro no Centro de Seleção da UFG, deverá 
estar de posse de seu número de CPF e senha pessoal para realizar a inscrição. 

5.5. Quando da realização da inscrição, o(a) candidato(a) assume, sob as penas da lei, 
conhecer as instruções específicas do Processo Seletivo e possuir os documentos 
comprobatórios para satisfação das condições exigidas por este edital. 

5.6. As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira 
responsabilidade do(a) candidato(a), dispondo o Centro de Seleção da UFG do direito de 
excluir do concurso, mesmo que tenha sido aprovado(a) em todas as provas, 
independentemente de qualquer aviso ou diligência, aquele(a) que fornecer dados 
comprovadamente inverídicos, cabendo, neste caso, ampla defesa. 

5.7. A inscrição somente será homologada mediante confirmação, pelo Centro de 
Seleção, do recebimento da documentação exigida no item 5.11 e do pagamento da GRU, 
impreterivelmente, até o dia 20 de agosto de 2021. 



5.7.1. O boleto (GRU), com a autenticação mecânica de pagamento até a data limite do 
vencimento, será o único comprovante de pagamento aceito. 

5.7.2. O boleto (GRU) só poderá ser gerado até as 12h do último dia da inscrição 
previsto no cronograma e deverá ser pago até o dia 20 de agosto de 2021. 

5.8. O Centro de Seleção não se responsabiliza por qualquer tipo de problema técnico 
que impeça o envio do formulário de inscrição e dos documentos solicitados para efetivar a 
inscrição no prazo determinado. 

5.9. É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) a impressão e a guarda do 
comprovante de pagamento de inscrição para futura conferência, em caso de necessidade. 

5.10. Para realizar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá proceder da seguinte forma: 
a) Acessar a página de cadastro do Centro de Seleção da UFG, 
https://centrodeselecao.ufg.br/formulario_cadastro/, selecionar o Processo Seletivo do 
Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística da UFG/PPGLL, a partir do dia 
12/07/2021, até as 12h do dia 16/08/2021; 
b) Preencher todos os campos do Formulário de Inscrição, conferir os dados digitados 

e confirmá-los, de acordo com as orientações e os procedimentos contidos na página de 
inscrição; 

c) Fazer o upload (em um único arquivo e em formato PDF) dos documentos exigidos 
para a inscrição, conforme especificado no item 5.11; 

d) Fazer o download do comprovante de solicitação de inscrição. O formulário é o 
documento que certifica ao(à) candidato(a) a conclusão, no sistema do Centro de Seleção, da 
solicitação de inscrição com seus respectivos dados; 

e) Imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU), gerada após o preenchimento do 
Formulário de Inscrição, no valor de R $100,00 a ser paga em qualquer agência bancária 

até o dia 20/08/2021. Em hipótese nenhuma será devolvida ao(à) candidato(a) a importância 
recolhida; 

f) Concluída a solicitação de inscrição, os dados referentes ao(à) candidato(a) ficarão 
disponíveis para consulta, conferência, substituição (dentro do prazo de inscrição) e 
acompanhamento no link “Acompanhe sua Inscrição”, na página do Programa; 

g) O(A) candidato(a) que efetuar mais de uma inscrição será inscrito(a) somente 
naquela que corresponde à data de inscrição mais recente, sendo as demais desconsideradas. 

h) Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições condicionais, extemporâneas, 
incluindo documentação postada depois do horário limite, por via postal, via fax ou via correio 
eletrônico. 

5.11. Documentação exigida para a inscrição deve ser incluída pelo candidato, na forma 
de upload único no sistema do Centro de Seleção da UFG (o arquivo deverá ser legível, no 
formato PDF e ter tamanho de no máximo 100MB): 

a) Cópia do documento de Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
b) Cópia da Carteira de Identidade ou, no caso de estrangeiro(a), do 
Passaporte, do RNE/RNM ou documento similar; 
c) Cópia do comprovante de quitação com o serviço militar para os homens, salvo se o 

candidato for estrangeiro; 



d) Cópia do Diploma de Mestrado ou Declaração, emitida pelo Programa de Pós-
Graduação em que o(a) candidato(a) está matriculado(a), comprovando que está em condições 
de concluir o Curso de Mestrado até o dia da matrícula; 

e) Cópia do Histórico Escolar de Mestrado; 
f) 1 Fotografia 3x4 recente; 
g) Ficha de avaliação do Currículo Lattes (Anexo B) preenchida com o indicativo de 

pontuação na coluna autopontuação, seguida dos documentos comprobatórios da produção 
(produção não comprovada não será pontuada); 

h) Cópia do documento comprobatório de suficiência em duas línguas estrangeiras; 
i) Cópia do Currículo Lattes atualizado. O currículo Lattes deve ser preenchido na 

página do CNPq: http://lattes.cnpq.br/; 
j) Projeto de Pesquisa, elaborado em conformidade ao Anexo C deste Edital. 
k) Termo de autodeclaração preenchido e assinado, conforme Anexo D e disponível em 

Word na página https://pos.letras.ufg.br/, para candidatos(as) às vagas destinadas a pretos(as), 
pardos(as) e indígenas, pela Resolução CONSUNI 07/2015.8 

5.12. Aos(as) candidatos(as) com deficiência – física, visual ou auditiva – é assegurado 
o direito de requerer condições para fazer as provas em salas especiais. Tais condições não 
incluem atendimento domiciliar. Candidatos(as) com deficiência deverão entregar, juntamente 
com os documentos exigidos para a inscrição, um requerimento solicitando as condições 
especiais necessárias para a realização das provas. Deve ser anexada declaração ou atestado 
médico que especifique o grau ou o tipo de necessidade especial. 

Os(as) candidatos(as) com deficiência deverão submeter-se, quando convocados(as), a 
exame realizado pela Junta Médica da UFG, que terá poder de decidir se o(a) candidato(a) 
necessita ou não de condições especiais para fazer as provas e opinará sobre o grau de 
necessidade. 

5.13. O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no dia 
08/09/2021 no site do Programa: <https://pos.letras.ufg.br>. 

5.14. Não serão homologadas as inscrições com documentação incompleta ou que não 
atendam às condições exigidas neste Edital. 

5.14.1. Caso o(a) candidato(a) faça mais de um upload, será considerado apenas o 
último arquivo enviado. Os demais são excluídos automaticamente. 

5.14.2. Compete ao candidato, após realizar o upload da documentação, conferir se o 
arquivo foi devidamente gravado, por meio do link “Acompanhe sua inscrição”. 

5.15. O(A) candidato(a) poderá interpor recurso, no endereço eletrônico 
https://centrodeselecao.ufg.br/formulario_recurso/, contra a Relação Preliminar das Inscrições 
Homologadas no prazo de 48 horas, a partir da data prevista do Cronograma. 

5.16. A relação final das inscrições homologadas será divulgada no dia 14/09/2021, no 
site do Programa: <https://pos.letras.ufg.br>. 

5.17. O(A) candidato(a) que apresentar apenas a declaração oficial de concluinte de 
curso de Mestrado, emitida pela universidade de origem, caso seja selecionado(a), terá que 
apresentar na sua primeira matrícula cópia acompanhada do original do Diploma de Mestrado. 
Caso não entregue tal documentação na matrícula, o(a) candidato(a) perderá o direito à vaga. 



5.18. Os(As) portadores(as) de títulos obtidos no exterior deverão apresentar 
documento de revalidação/reconhecimento do mesmo no Brasil somente se tiverem visto 
permanente e/ou vínculo empregatício no país. 

5.19. Será assegurada a isenção da taxa de inscrição ao(à) candidato(a) que estiver 
inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que 
trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007 e for membro de família de baixa renda, nos 
termos do Decreto nº 6.135/2007;9 

5.20. Os(As) candidatos(as) que solicitarem a isenção deverão, ao realizar sua inscrição, 
respeitando o período estabelecido para solicitar isenção no Cronograma do Programa, indicar 
o número de identificação social (NIS), atribuído pelo CadÚnico. 5.21. O Centro de Seleção 
consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a inscrição do(a) candidato(a) nesse 
sistema, bem como a veracidade das informações prestadas por ele, e repassará a esse órgão a 
responsabilidade pela análise da condição do(a) candidato(a) e definição da concessão do 
benefício. 

5.22. As informações fornecidas pelo(a) candidato(a) na solicitação de isenção deverão 
coincidir integralmente com os dados registrados no Ministério de Desenvolvimento Social – 
MDS, uma vez que não haverá alteração nos dados cadastrais referentes a essa solicitação. 

5.23. Será automaticamente indeferida a solicitação de isenção, cujos dados estejam 
incompletos e/ou incorretos. 

5.24. As informações apresentadas no formulário de solicitação de isenção do 
pagamento da taxa de inscrição são de inteira responsabilidade do(a) candidato(a), podendo o 
Centro de Seleção, em caso de constatação de documentação não verídica, eliminar do 
concurso o(a) candidato(a), o qual ainda responderá por crime contra a fé pública, sem prejuízo 
de outras sanções legais. 

5.25. Na data estabelecida no cronograma, os(as) candidatos(as) que solicitaram 
isenção poderão consultar no site do Centro de Seleção, por meio do CPF, o resultado de seu 
pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

5.26. Caso o(a) candidato(a) tenha sua solicitação de isenção do pagamento de taxa de 
inscrição deferida, esta será vinculada à última inscrição em que solicitou a isenção. 

5.27. O(A) candidato(a) não contemplado com a isenção do pagamento de inscrição, 
caso tenha interesse em participar do processo seletivo, poderá acessar, no site do Centro de 
Seleção, o link “Acompanhe sua Inscrição”, imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento 
da inscrição, até o último dia estabelecido no Cronograma do Programa. 

5.28. O pedido de isenção é realizado na própria ficha de inscrição, respeitando o prazo 
disposto no cronograma deste edital. 

5.29. A detecção, a qualquer tempo, de alguma irregularidade ou inverdade nos 
documentos apresentados, ocasionará a exclusão do(a) candidato(a) do Processo Seletivo; 

5.30. A constatação de ocorrência de plágio no Projeto de Pesquisa implicará a 
eliminação do(a) candidato(a) do Processo Seletivo. 

 
 
 
 
 



Leia-se: 

5.1. As inscrições serão realizadas no período de 19/07/2021 a 22/08/2021, exclusivamente, 
pelo e-mail < processoseletivoppgll.2021@gmail.com>, colocando em assunto [INSCRIÇÃO 
PROCESSO SELETIVO 2021] 

5.2. No ato da inscrição, em um único e-mail, o candidato deverá enviar os seguintes 
documentos, em arquivo legível, no formato PDF: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo B); 

b) Cópia do documento de Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

c)  Cópia da Carteira de Identidade ou, no caso de estrangeira/o, do Passaporte, do 
RNE/RNM ou documento similar; 

d) Cópia do comprovante de quitação com o serviço militar para os homens, salvo se 
o candidato for estrangeiro; 

e) Cópia do Diploma de Mestrado ou Declaração, emitida pelo Programa de Pós-
Graduação em que o(a) candidato(a) está matriculado(a), comprovando que está em 
condições de concluir o Curso de Mestrado até o dia da matrícula; 

f) Cópia do Histórico Escolar de Mestrado; 

g) 1 Fotografia 3x4 recente; 

h) Ficha de avaliação do Currículo Lattes (Anexo C) preenchida com o indicativo de 
pontuação na coluna autopontuação, seguida dos documentos comprobatórios da 
produção (produção não comprovada não será pontuada); 

i) Cópia do documento comprobatório de suficiência em duas línguas estrangeiras; 

j) Cópia do Currículo Lattes atualizado. O currículo Lattes deve ser preenchido na 
página do CNPq: http://lattes.cnpq.br/; 

 k) Projeto de Pesquisa, elaborado em conformidade ao Anexo D deste Edital. 

 l) Termo de autodeclaração preenchido e assinado, conforme Anexo E e disponível 
em Word na página https://pos.letras.ufg.br/, para candidatos(as) às vagas destinadas 
a pretos(as), pardos(as) e indígenas, pela Resolução CONSUNI 07/2015. 

m) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição.  

5.3. Cada candidato deverá fazer o recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00. 
(cem reais) por meio de Guia de Recolhimento (GRU), cuja emissão deve ser solicitada à 
secretaria do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, impreterivelmente, até o 
dia 16/08/2021, às 17h, pelo e-mail < processoseletivoppgll.2021@gmail.com>, colocando 
em assunto [EMISSÃO GRU]. 



5.3.1. Para solicitar a GRU, o interessado deve informar o seu nome completo, CPF e endereço 
completo com CEP. 

5.3.2. Será assegurada a isenção da taxa de inscrição ao(à) candidato(a) que estiver inscrito no 
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto 
nº 6.135, de 26 de junho de 2007 e for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto 
nº 6.135/2007, desde que solicite a isenção, impreterivelmente, até o dia 26/07/2021, pelo e-
mail < processoseletivoppgll.2021@gmail.com>, colocando em assunto [SOLICITAÇÃO DE 
ISENÇÃO DE TAXA]; 
5.3.2.1. Para solicitar a isenção de taxa, o/a interessado/a deve  preencher, assinar, digitalizar 
e enviar o formulário de solicitação de isenção de taca de inscrição, disponível em: 
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/85/o/formulario_isencao_de_taxa.pdf., juntamente com 
o Comprovante de inscrição no Cadastro Único 
(https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/) para o e-mail informado no item 
5.3.2.; 

5.3.2.2. Será feita verificação de informações no site <  
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/form_valida.php> 

5.3.2.3. As informações apresentadas na solicitação de isenção do pagamento da taxa de 
inscrição são de inteira responsabilidade do(a) candidato(a), podendo o Programa de Pós-
Graduação em Letras e Linguística, em caso de constatação de informação não verídica, 
eliminar do concurso o(a) candidato(a). 

5.3.2.4. Será automaticamente indeferida a solicitação de isenção, cujos dados estejam 
incompletos e/ou incorretos. 

5.3.3. Os resultados da solicitação de isenção serão publicados na página do Programa 
<http://pos.letras.ufg.br/>, conforme o cronograma do Edital. 

5.3.3.1. O resultado final da solicitação de isenção será publicado em tempo hábil para que 
o/a candidato/a possa solicitar a GRU e efetuar o pagamento para dar andamento à inscrição 
sem a isenção. 

5.4. A inscrição somente será homologada mediante confirmação do recebimento da 
documentação exigida no item 5.2 e do pagamento da GRU, impreterivelmente, até o dia 
20 de agosto de 2021. 

5.4.1. O boleto (GRU), com a autenticação mecânica de pagamento até a data limite do 
vencimento, será o único comprovante de pagamento aceito. 

5.4.2.  O boleto (GRU) só poderá ser solicitado até as 17h do dia 16/08/2021 por e-mail, 
conforme o item 5.3., e deverá ser pago até o dia 20 de agosto de 2021.  

5.4.3. Em hipótese nenhuma será devolvida ao(à) candidato(a) a importância recolhida. 



5.5. Quando da realização da inscrição, o(a) candidato(a) assume, sob as penas da lei, conhecer 
as instruções específicas do Processo Seletivo e possuir os documentos comprobatórios para 
satisfação das condições exigidas por este edital. 

5.6. As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do(a) 
candidato(a), dispondo o Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da UFG do 
direito de excluir do concurso, mesmo que tenha sido aprovado(a) em todas as provas, 
independentemente de qualquer aviso ou diligência, aquele(a) que fornecer dados 
comprovadamente inverídicos, cabendo, neste caso, ampla defesa. 

5.7. O Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística não se responsabiliza por qualquer 
tipo de problema técnico que impeça o envio do formulário de inscrição e dos documentos 
solicitados para efetivar a inscrição no prazo determinado. 

5.8. É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) a impressão e a guarda do comprovante 
de pagamento de inscrição para futura conferência, em caso de necessidade. 

5.9. Aos(às) candidatos(as) com deficiência – física, visual ou auditiva – é assegurado o 
direito de requerer condições para fazer as provas em salas especiais. Tais condições não 
incluem atendimento domiciliar. Candidatos(as) com deficiência deverão entregar, 
juntamente com os documentos exigidos para a inscrição, um requerimento solicitando as 
condições especiais necessárias para a realização das provas. Deve-se anexar declaração ou 
atestado médico que especifique o grau ou o tipo de necessidade especial. Os(as) 
candidatos(as) com deficiência deverão submeter-se, quando convocados(as), a exame 
realizado pela Junta Médica da UFG, que terá poder de decidir se o(a) candidato(a) necessita 
ou não de condições especiais para fazer as provas e opinará sobre o grau de necessidade. 

5.10. O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no dia 08/09/2021 no 
site do Programa: <https://pos.letras.ufg.br>. 

5.11. Não serão homologadas as inscrições com documentação incompleta ou que não atendam 
às condições exigidas neste Edital. 

  

5.11.1. Caso o(a) candidato(a) envie mais de um e-mail de inscrição, será considerado apenas 
o último envio. Os demais são excluídos. 

 

5.12. O(A) candidato(a), conforme previsto no Cronograma, no prazo de 2 dias úteis a contar 
da data de divulgação do resultado, poderá interpor recurso contra a Relação Preliminar das 
Inscrições Homologadas, via e-mail (processoseletivoppgll.2021@gmail.com), colocando em 
assunto [RECURSO HOMOLOGAÇÃO INSCRIÇÃO]; 

5.13. A relação final das inscrições homologadas será divulgada no dia 14/09/2021, no site do 
Programa: <https://pos.letras.ufg.br>. 

  



5.14. O(A) candidato(a) que apresentar apenas a declaração oficial de concluinte de curso de 
Mestrado, emitida pela universidade de origem, caso seja selecionado(a), terá que apresentar 
na sua primeira matrícula cópia acompanhada do original do Diploma de Mestrado. Caso não 
entregue tal documentação na matrícula, o(a) candidato(a) perderá o direito à vaga. 
  

5.15. Os(As) portadores(as) de títulos obtidos no exterior deverão apresentar documento de 
revalidação/reconhecimento do mesmo no Brasil somente se tiverem visto permanente e/ou 
vínculo empregatício no país. 

5.16. A detecção, a qualquer tempo, de alguma irregularidade ou inverdade nos documentos 
apresentados ocasionará a exclusão do(a) candidato(a) do Processo Seletivo; 

  

5.17. A constatação de ocorrência de plágio no Projeto de Pesquisa implicará a eliminação 
do(a) candidato(a) do Processo Seletivo. 

 

No item 6.3.2.1.1., onde se lê: 

6.3.2.1.1. Esta etapa será gravada em vídeo e realizada em conformidade com as normas 
complementares estabelecidas no Anexo E deste edital; 

Leia-se: 

6.3.2.1.1. Esta etapa será gravada em vídeo e realizada em conformidade com as normas 
complementares estabelecidas no Anexo F deste edital; 

 

No item 6.3.3.2., onde se lê: 

6.3.3.2. A Análise do Currículo Lattes entregue pelo(a) candidato(a) no ato da inscrição será 
feita com base na Tabela de pontuação do Currículo Lattes, exposta no Anexo B deste Edital. 

Leia-se: 

6.3.3.2. A Análise do Currículo Lattes entregue pelo(a) candidato(a) no ato da inscrição será 
feita com base na Tabela de pontuação do Currículo Lattes, exposta no Anexo C deste Edital. 

 

No item 7.1.2, onde se lê: 

 7.1.2. A interposição de recurso contra a homologação das inscrições deve ser realizada na 
página do Centro de Seleção. A interposição de recursos às demais etapas deve ser realizada 



exclusivamente pelo seguinte e-mail: processoseletivoppgll.2021@gmail.com, colocando em 
assunto [RECURSO]; 

Leia-se:  

7.1.2. A interposição de recurso contra todas as etapas do processo deve ser realizada 
exclusivamente pelo seguinte e-mail: processoseletivoppgll.2021@gmail.com, colocando em 
assunto [RECURSO]; 

 

No item 8.1, onde se lê: 

12/07 a 16/8 (no dia 16/8 até 
as 12h) 

Inscrição no Processo Seletivo 

12 a 26/7 Solicitação de isenção de taxa de inscrição 

29/7 Resultado preliminar da solicitação de isenção 

Leia-se: 

19/07 a 22/8 Inscrição no Processo Seletivo 
 

12 a 26/7  Solicitação de isenção de taxa de inscrição 

19/07 a 16/08 Solicitação de emissão de GRU 

29/7  Resultado preliminar da solicitação de isenção 
 

05/8 Resultado final da solicitação de isenção de taxa de 
inscrição 

20/08 Último dia para pagamento da GRU 

 

Nos Anexos, onde se lê: 

ANEXO B: FICHA DE AVALIAÇÃO DO CURRICULO LATTES 

ANEXO C: ROTEIRO PARA A PREPARAÇÃO DO PROJETO DE DOUTORADO 

ANEXO D: TERMO DE AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) PRETOS(AS), 
PARDOS(AS) OU INDÍGENAS 



ANEXO E: PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO, DE MODO REMOTO, DAS 
ETAPAS AVALIATIVAS DO PROCESSO SELETIVO PARA O DOUTORADO 

Neste Anexo E constam as normas e orientações para a realização de forma remota de cada 
etapa deste processo seletivo. O(A) candidato(a) deve ler com atenção para evitar qualquer 
conduta que leva a sua desclassificação neste processo seletivo. 

Leia-se: 

ANEXO B: FICHA DE INSCRIÇÃO 

ANEXO C: FICHA DE AVALIAÇÃO DO CURRICULO LATTES 

ANEXO D: ROTEIRO PARA A PREPARAÇÃO DO PROJETO DE DOUTORADO 

ANEXO E: TERMO DE AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) PRETOS(AS), 
PARDOS(AS) OU INDÍGENAS 

ANEXO F: PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO, DE MODO REMOTO, DAS 
ETAPAS AVALIATIVAS DO PROCESSO SELETIVO PARA O DOUTORADO 

Neste Anexo F constam as normas e orientações para a realização de forma remota de cada 
etapa deste processo seletivo. O(A) candidato(a) deve ler com atenção para evitar qualquer 
conduta que leva a sua desclassificação neste processo seletivo. 

 

  Goiânia, 09 de julho de 2021 

 
Profa. Dra. Elena Ortiz Preuss 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da FL/ UFG 
(assinatura no documento original) 

 

  

 

 

 

 
 


