
 
 

RETIFICAÇÃO Nº 001/2019 -  EDITAL PPGEL Nº 001/2019 

 

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 13/08/2019 a 18/10/2019  (8h às 11h e 12h às 17h). 

b) 29/10/2019: divulgação das Inscrições Homologadas e da Lista dos 

Convocados para a Prova de Suficiência em língua estrangeira; 

c) 31/10/2019: data limite para alegação de impedimento ou suspeição 

dos membros das bancas; 

d) 05/11/2019 (Das 9h às 12h – prova de suficiência em língua inglesa. 

Das 14h às 17h – prova de suficiência em língua francesa. Das 19h 

às 22h  - prova de suficiência em língua espanhola): realização da 

Prova de Suficiência em língua estrangeira pelo Centro de Línguas; 

e) 08/11/2019: divulgação do resultado da prova de suficiência em 

língua estrangeira e da lista dos convocados para a Prova Escrita 

específica de conhecimento;  

f) 13/11/2019: realização da Prova Escrita (Mestrado e Doutorado) 

específica de conhecimento (Das 14h às 17h); 

g) 20/11/2019: divulgação dos resultados da Prova Escrita específica de 

conhecimento 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 protocolados presencialmente junto à secretaria do PPGEL; 

h) 26/11/2019 e 27/11/2019 (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. 

i) 02/12/2019: 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 
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protocolados presencialmente junto à secretaria do PPGEL.; 

j) 05/12/2019: divulgação do Resultado Preliminar; 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; 

k) 09/12/2019: homologação do Resultado Final; 

 

 

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 13/08/2019 a 30/10/2019  (8h às 11h e 12h às 17h). 

b) 08/11/2019: divulgação das Inscrições Homologadas e da Lista dos 
Convocados para a Prova de Suficiência em língua estrangeira; 

c) 11/11/2019: data limite para alegação de impedimento ou suspeição dos 
membros das bancas; 

 

d) 12/11/2019 (Das 9h às 12h – prova de suficiência em língua inglesa. Das 

14h às 17h – prova de suficiência em língua francesa. Das 19h às 22h - 

prova de suficiência em língua espanhola): realização da Prova de 

Suficiência em língua estrangeira pelo Centro de Línguas; 

 

e) 14/11/2019: divulgação do resultado da prova de suficiência em língua 

estrangeira e da lista dos convocados para a Prova Escrita específica de 

conhecimento;  

 

f) 20/11/2019: realização da Prova Escrita (Mestrado e Doutorado) específica 

de conhecimento (Das 14h às 17h); 

 
g) 25/11/2019: divulgação dos resultados da Prova Escrita específica de 

conhecimento 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 protocolados 

presencialmente junto à secretaria do PPGEL; 

 
h) 28/11/2019 e 29/11/2019 (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. 

 



i) 03/12/2019: 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.; 

 
j) 05/12/2019: 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; 

 
k) 10/12/2019: homologação do Resultado Final; 

 
 

 

 

Catalão, 18 de outubro de 2019 

 

 
Prof. Dra. Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira de Almeida 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Estudos da Linguagem 
 –  Mestrado e Doutorado – UFG – Regional Catalão 
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