
 

 

EDITAL Nº 03/2020 

 

EDITAL DE SELEÇÃO AO CURSO 

DE DOUTORADO EM LETRAS E LINGUÍSTICA DA FACULDADE D E 

LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PARA INGRES SO 

EM 2021 

 

RETIFICAÇÃO Nº 02 

 

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 02 do Edital 

03/2020 do Processo Seletivo 2020 para o preenchimento das vagas do curso de 

Doutorado. 

 

No item 5.1, leia-se: “As inscrições serão realizadas no período de 13/07/2020 a 

17/08/2020.” 

 

No item 5.2, leia-se: “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 

ppgll.letras@ufg.br.” 

 

No item 5.7, leia-se: “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 19/08/2020.” 



 

No item 5.10 a) leia-se: “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 

13/07/2020, até as 17h do dia 17/8/2020;” 

 

No item 5.10 e) leia-se: “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 19/08/2020. Em hipótese nenhuma será devolvida 

ao(à) candidato(a) a importância recolhida;” 

 

No item 5.13, leia-se: “O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado 

no dia 09/09/2020, no site do Programa: https://pos.letras.ufg.br;” 

 

No item 5.16, leia-se “A relação final das inscrições homologadas será divulgada no dia 

16/09/2020, no site do Programa: https://pos.letras.ufg.br;” 

 

No item 8.1, leia-se: 

 

Abril -2020 
04/05 Divulgação do Edital N.03/2020 
4 a 6/05  Período de impugnação do edital 
8/05 Publicação do resultado das solicitações de 

impugnação do edital  
Julho/Agosto – 2020 

13/7 a 17/8 Inscrição no Processo Seletivo 
13/7 a 27/7 Solicitação de isenção de taxa de inscrição 
31/7 Resultado preliminar da solicitação de isenção 
03 e 04/8 Interposição de recurso contra o resultado preliminar 

da solicitação de isenção 
07/8 Resultado final da solicitação de isenção de taxa de 

inscrição 
Setembro – 2020 

09/9 Homologação preliminar das inscrições 
10 e 11/9 Período para interposição de recursos contra a 

homologação preliminar das inscrições 
16/9 Homologação final das inscrições 
16/9 Divulgação dos membros das bancas 
17 e 18/9 Período para interposição de recursos contra os 

membros das bancas 



23/09 Divulgação final dos membros das bancas 
examinadoras 

Outubro – 2020 
05/10 Resultado preliminar da 1ª etapa (Avaliação de Projeto 

de Pesquisa) 
06 e 07/10 Interposição de recurso contra o resultado preliminar 

da 1ª etapa 
09/10 Resultado final da 1ª etapa 

Divulgação da ordem de chamada dos candidatos para 
a prova oral  

13 a 15 Realização da 2ª etapa – Prova oral  
19/10 Resultado preliminar da 2ª etapa (Prova oral) 
20 e 21/10 Interposição de recurso contra o resultado preliminar 

da 2ª etapa (Prova oral) 
26/10 Divulgação do resultado final da 2ª etapa 
30/10 Resultado preliminar da avaliação de currículos 

Novembro – 2020 
03 e 04/11 Interposição de recurso contra o resultado preliminar 

da avaliação de currículos 
11/11 Resultado final da avaliação de currículos 
30/11 Resultado final do processo seletivo 

Divulgação da atribuição dos/as orientadores/as pela 
Coordenadoria do PPGLL 

 

No item 9.4, leia-se: “A publicação da distribuição dos(as) aprovados(as) por 

orientador(a) dar-se-á no dia 30/11/2020 e será feita pela CPG considerando as Linhas de 

Pesquisa das Áreas e os projetos de pesquisa dos(as) professores(as) do programa.” 

 

No Anexo A, em LP1 e LP2, leia-se: 

 

LP 1 - Poéticas da Modernidade e da Contemporaneidade 

Flávio Pereira Camargo 

Larissa Warzocha Fernandes Cruvinel  

Renata Rocha Ribeiro 

Solange Fiuza Cardoso Yokozawa 

Wilson José Flores Jr. 

 

LP 2 – Literatura Comparada e Estudos culturais 

Flávio Pereira Camargo 

Jorge Alves Santana 

Marcelo Ferraz de Paula 



Pedro Carlos Louzada Fonseca 

Renata Rocha Ribeiro 

Solange Fiuza Cardoso Yokozawa 

 

 

Goiânia, 13 de julho de 2020. 

 

 

Dra. Solange Fiuza Cardoso Yokozawa 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística-UFG 

Faculdade de Letras-UFG 


