
RETIFICAÇÃO DO EDITAL PPGEL No 002/2020 

Onde se lê: 

 

4.1. Procedimentos para Inscrição  

Para a inscrição, o candidato deverá enviar como anexo do Formulário Google (digitalizados             
em formato pdf) os seguintes documentos:  

b) cópia autenticada do certificado de suficiência em Língua Estrangeira (Inglês, Francês,            
Espanhol), expedido a partir do segundo semestre de 2016  

Leia-se:  

4.1. Procedimentos para Inscrição  

Para a inscrição, o candidato deverá enviar como anexo do Formulário Google (digitalizados             
em formato pdf) os seguintes documentos:  

b) cópia autenticada do certificado de suficiência em Língua Estrangeira (Inglês, Francês,            
Espanhol), expedido a partir do segundo semestre de 20162017  

Onde se lê: 

cópia autenticada do certificado de suficiência em Língua Estrangeira (Inglês,          

Francês, Espanhol), expedido a partir do segundo semestre de 2017, pelo Centro            

de Línguas (CL) da Unidade Acadêmica de Letras e Linguística da UFG-RC/UFCAT            

ou por outra Instituição de Ensino Superior, reconhecida pelo MEC.

 

Leia-se:  

cópia autenticada do certificado de suficiência em Língua Estrangeira (Inglês,          

Francês, Espanhol), expedido a partir do segundo semestre de 2017, pelo Centro            

de Línguas (CL) da Unidade Acadêmica de Letras e Linguística da UFG-RC/UFCAT            

ou por outra Instituição de Ensino Superior, reconhecida pelo MEC.

 

Onde se lê:  

A documentação enviada pela internet deverá estar toda autenticada em cartório.          

 

Leia-se: 

 



A documentação enviada pela internet deverá estar toda autenticada em cartório,           

exceto o certificado de suficiência em língua estrangeira.

 
Onde se lê: 

 
O candidato deverá enviar cópia autenticada do comprovante de suficiência em           

língua estrangeira no ato da inscrição. 

 
Leia-se: 

 
O candidato deverá enviar cópia autenticada do comprovante de suficiência em           

língua estrangeira no ato da inscrição. 

 
Onde se lê: 

 
Observações: 

 
a) A cópia autenticada digitalizada do certificado de aprovação em exame de            

suficiência deverá ser enviada junto com a documentação exigida para inscrição           

no processo seletivo. 

 
Leia-se:  

 
Observações: 

 
a) A cópia autenticada digitalizada do certificado de aprovação em exame de            

suficiência deverá ser enviada junto com a documentação exigida para inscrição           

no processo seletivo. 

 
Onde se lê: 

 
4.1. Procedimentos para Inscrição 

 
b) cópia autenticada do certificado de suficiência em Língua Estrangeira (Inglês,           

Francês, Espanhol) 

 
4.2. Do Formulário de Inscrição 

 
b) enviar a cópia do certificado de suficiência 

 
Observações: 

 
a) A cópia autenticada digitalizada do certificado de aprovação em exame de            

suficiência deverá ser enviada junto com a documentação exigida para inscrição           

no processo seletivo 

 
Leia-se: 

 



4.1. Procedimentos para Inscrição 

b) cópia autenticada do certificado de suficiência em Língua Estrangeira (Inglês,           

Francês, Espanhol), exceto quando o certificado for expedido após o período           

de inscrição  

 

4.2. Do Formulário de Inscrição 

 
b) enviar a cópia do certificado de suficiência, exceto quando o certificado for             

expedido após o período de inscrição 

 
Observações: 

 
a) A cópia autenticada digitalizada do certificado de aprovação em exame de            

suficiência deverá ser enviadao junto com a documentação exigida para inscrição           

no processo seletivo, exceto quando o certificado for expedido após o           

período de inscrição 

 
O/A certificado/declaração do exame de suficiência em língua estrangeira         

(Inglês, Francês, Espanhol) poderá ser enviado junto com a         

documentação para a matrícula, nos dias 2 e 3 de março de 2021, caso              

o/a candidato/a seja aprovado/a no processo seletivo. 

 
Onde se lê: 

 
A documentação enviada pela internet deverá estar toda autenticada em cartório. 

 
Leia-se: 

 
A documentação enviada pela internet deverá estar toda autenticada em cartório,           

exceto o certificado de suficiência em língua estrangeira ou quaisquer          

documentos retirados da internet, cujo formato original seja digital (por          

exemplo: atas assinadas eletronicamente ou certificados emitidos       

originalmente pela internet). 

 
Onde se lê: 

 
ANEXO III 

 
b) Justificativa: Apresenta o problema a ser estudado, as hipóteses de pesquisa a             

serem consideradas para o problema e a justificativa do interesse e relevância do             

tema para a área de concentração do Mestrado em Estudos da Linguagem 

 
Leia-se:  

 
ANEXO III 

 
b) Justificativa: Apresenta o problema a ser estudado, as hipóteses de pesquisa a             

serem consideradas para o problema e a justificativa do interesse e relevância do             



tema para a área de concentração do Mestrado Programa de Pós-Graduação           

em Estudos da Linguagem; 
 

Onde se lê: 

 
6. DO CRONOGRAMA 

O processo seletivo para os níveis de Mestrado e Doutorado em Estudos da             

Linguagem deverá obedecer ao seguinte calendário: 

 
a) Inscrições: de 10/08/2020 a 13/10/2020. 

 
b) 30/10/2020: divulgação das Inscrições Homologadas e dos membros das          

bancas examinadoras (compostas por linha de pesquisa); 

 
c) 04/11/2020: data limite para alegação de impedimento ou suspeição dos           

membros das bancas; 

 
d) 20/11/2020: divulgação dos resultados da Avaliação de Projetos de Pesquisa e            

da lista dos convocados para a Arguição do Projeto - fica previsto o prazo de 48                

(quarenta e oito) horas corridas após a divulgação do resultado para interposição            

de recursos, que devem ser enviados para o e-mail         

coordenacaoppgelufcat@gmail.com; 

 
e) 26/11/2020 e 27/11/2020 (das 8h às 12h, das 14h às 18h): realização da              

Arguição do Projeto, conforme cronograma específico, a ser divulgado pela          

Comissão, de acordo com o número de candidatos convocados; 

 
f) 02/12/2020: divulgação do resultado da Arguição do Projeto, da Avaliação           

Curricular e do Resultado Parcial - fica previsto o prazo de 48 (quarenta e oito)               

horas corridas após a divulgação do resultado para interposição de recursos, que            

devem ser protocolados presencialmente junto à secretaria do PPGEL; 

 
g) 07/12/2020: divulgação do Resultado Final - fica previsto, conforme Item 6,            

deste edital, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridas após a divulgação do               

resultado para interposição de recursos, que devem ser protocolados         

presencialmente junto à secretaria do PPGEL; 

 
h) 10/12/2020: homologação do Resultado Final; 

 
i) 11/12/2020: realização da entrevista com a COMPAD no caso de candidatos            

autodeclarados serem matriculados em vagas PPI; 

 
j) 02/03/2021 e 03/03/2021: Matrículas online – alunos/as ingressantes –          

Mestrado e Doutorado.  

 

Leia-se: 

 
6. DO CRONOGRAMA 



O processo seletivo para os níveis de Mestrado e Doutorado em Estudos da             

Linguagem deverá obedecer ao seguinte calendário: 

 
a) Inscrições: de 10/08/2020 a 13/10/2020;  

 
b) 26/10/2020: divulgação das Inscrições Homologadas - fica previsto o          

prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridas após a divulgação do            

resultado para interposição de recursos, que devem ser enviados para o           

e-mail coordenacaoppgelufcat@gmail.com; 

 
c) 30/10/2020: divulgação das Inscrições Homologadas após recursos e dos          

membros das bancas examinadoras (compostas por linha de pesquisa); 

 
d) 04/11/2020: data limite para alegação de impedimento ou suspeição dos           

membros das bancas; 

 
e) 20/11/2020: divulgação dos resultados da Avaliação de Projetos de Pesquisa e            

da lista dos convocados para a Arguição do Projeto - fica previsto o prazo de 48                

(quarenta e oito) horas corridas após a divulgação do resultado para interposição            

de recursos, que devem ser enviados para o e-mail         

coordenacaoppgelufcat@gmail.com; 

 
f) 26/11/2020 e 27/11/2020 (das 8h às 12h, das 14h às 18h): realização da              

Arguição do Projeto, conforme cronograma específico, a ser divulgado pela          

Comissão, de acordo com o número de candidatos convocados; 

 
g) 02/12/2020: divulgação do resultado da Arguição do Projeto, da Avaliação           

Curricular e do Resultado Parcial - fica previsto o prazo de 48 (quarenta e oito)               

horas corridas após a divulgação do resultado para interposição de recursos, que            

devem ser protocolados presencialmente junto à secretaria do PPGEL; enviados          

para o e-mail coordenacaoppgelufcat@gmail.com; 

 

 
h) 07/12/2020: divulgação do Resultado Final - fica previsto, conforme Item 6,            

deste edital, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridas após a divulgação do               

resultado para interposição de recursos, que devem ser protocolados         

presencialmente junto à secretaria do PPGEL; enviados para o e-mail          

coordenacaoppgelufcat@gmail.com; 

 
i) 10/12/2020: homologação do Resultado Final; 

 
j) 11/12/2020: realização da entrevista com a COMPAD no caso de candidatos            

autodeclarados serem matriculados em vagas PPI; 

 
k) 02/03/2021 e 03/03/2021: Matrículas online – alunos/as ingressantes –          

Mestrado e Doutorado.  


