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Em atendimento à LEI Nº 13.726, DE 8 DE OUTUBRO DE 2018:

Onde se lê:

4. DA INSCRIÇÃO

As inscrições poderão ser feitas remotamente no período de 10 de agosto de
2022 a 10 de outubro de 2022, por formulário próprio do Programa de
Pós-Graduação em Estudos da Linguagem por meio do recurso Formulários
Google, através do link: https://forms.gle/wHeUxnBs9aYRFPzH6

4.1. Procedimentos para Inscrição

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

a) 02 (duas) fotografias 3x4 iguais, originais e recentes, em formato digital e
em boa resolução;

b) certificado de suficiência em Língua Estrangeira (Inglês, Francês,
Espanhol), expedido a partir do segundo semestre de 2019, pelo Centro
de Línguas (CL) do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade
Federal de Catalão ou por outra Instituição de Ensino Superior,
reconhecida pelo MEC. Caso o certificado seja expedido após o período
de inscrição, poderá ser enviado no ato da matrícula. No caso de
candidato estrangeiro, com exceção para candidatos naturais de países
de língua portuguesa, apresentar certificado de proficiência em Língua
Portuguesa, expedido pelo Centro de Línguas (CL) da UFCAT ou por

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.726-2018?OpenDocument
https://forms.gle/wHeUxnBs9aYRFPzH6
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outra Instituição de Ensino Superior, reconhecida pelo MEC. Para os
candidatos ao Curso de Doutorado, será aceita como uma das duas
línguas a que foi utilizada para o ingresso no Mestrado;

a) cópia autenticada do diploma de Graduação em Letras ou áreas afins
para o Mestrado/Doutorado, ou documento equivalente, ou de outro
documento que comprove estar o candidato em condições de concluir o
curso de Graduação até o dia da matrícula no Curso de Mestrado, emitido
por Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

b) Histórico Escolar do Curso de Graduação ou comprovante, emitido pelo
órgão competente, de que concluirá o Curso de Graduação até a data da
matrícula no Curso de Mestrado;

c) cópia autenticada do diploma de Mestrado em Letras ou áreas afins, ou
documento equivalente, ou de outro documento que comprove estar o
candidato em condições de concluir o curso de Mestrado até o dia da
matrícula no Curso de Pós-graduação - para candidatos ao Curso de
Doutorado. Na falta do Diploma de Mestrado, a inscrição pode ser feita
com cópia da Ata de Defesa da Dissertação de Mestrado ou Declaração
oficial da instituição com data de previsão de Defesa Pública anterior à
data de matrícula no PPGEL, emitida por Instituição reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC);

d) Histórico Escolar do Curso de Mestrado – Para candidatos ao Curso de
Doutorado;

e) A inscrição de candidato/a portador/a de diploma de curso superior de
instituição estrangeira está sujeita à apresentação de documento de
revalidação ou equivalente reconhecido pelo MEC;

f) cópia do currículo Lattes atualizado, referente aos últimos três anos
(2019, 2020, 2021 e até a presente data), disponível para preenchimento
na Plataforma Lattes <http://lattes.cnpq.br/>, devidamente comprovada;

http://lattes.cnpq.br/
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g) planilha de pontuação do currículo Lattes, devidamente preenchida
(Anexo II);

h) cópia autenticada da Carteira de Identidade ou, para estrangeiros, do
Registro Nacional de Estrangeiros - RNE ou documento similar (no caso
de candidatos estrangeiros, o RNE poderá ser enviado no ato da
matrícula) ou, para indígenas, o Registro Administrativo de Nascimento e
óbito de Índios - RANI (no caso de candidatos indígenas, o RANI poderá
ser enviado no ato da matrícula).;

i) cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

j) cópia autenticada do Título de Eleitor e comprovação de estar em dia com
as obrigações eleitorais;

k) cópia autenticada do comprovante de quitação com o serviço militar para
os homens, salvo se o candidato for estrangeiro;

l) projeto de pesquisa na linha pretendida pelo candidato, de acordo com o
“Roteiro para elaboração de projetos de pesquisa” (Anexo III).

m) em caso de candidato estrangeiro, há a opção de enviar comprovante de
estar em situação regular no Brasil no dia da matrícula;

n) em caso de candidato autodeclarado indígena, há a opção de enviar a
cópia do registro administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou
declaração de pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por
liderança local no dia da matrícula;

o) termo de autodeclaração étnico-racial (Anexo IV), para os candidatos que
se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, conforme resolução
CONSUNI 07/2015, da UFG.
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Leia-se:

4. DA INSCRIÇÃO

As inscrições poderão ser feitas remotamente no período de 10 de agosto de
2022 a 10 de outubro de 2022, por formulário próprio do Programa de
Pós-Graduação em Estudos da Linguagem por meio do recurso Formulários
Google, através do link: https://forms.gle/wHeUxnBs9aYRFPzH6

4.1. Procedimentos para Inscrição

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

a) 02 (duas) fotografias 3x4 iguais, originais e recentes, em formato digital e
em boa resolução;

b) certificado de suficiência em Língua Estrangeira (Inglês, Francês,
Espanhol), expedido a partir do segundo semestre de 2019, pelo Centro
de Línguas (CL) do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade
Federal de Catalão ou por outra Instituição de Ensino Superior,
reconhecida pelo MEC. Caso o certificado seja expedido após o período
de inscrição, poderá ser enviado no ato da matrícula. No caso de
candidato estrangeiro, com exceção para candidatos naturais de países
de língua portuguesa, apresentar certificado de proficiência em Língua
Portuguesa, expedido pelo Centro de Línguas (CL) da UFCAT ou por
outra Instituição de Ensino Superior, reconhecida pelo MEC. Para os
candidatos ao Curso de Doutorado, será aceita como uma das duas
línguas a que foi utilizada para o ingresso no Mestrado;

a) cópia autenticada do diploma de Graduação em Letras ou áreas afins
para o Mestrado/Doutorado, ou documento equivalente, ou de outro
documento que comprove estar o candidato em condições de concluir o

https://forms.gle/wHeUxnBs9aYRFPzH6
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curso de Graduação até o dia da matrícula no Curso de Mestrado, emitido
por Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

b) Histórico Escolar do Curso de Graduação ou comprovante, emitido pelo
órgão competente, de que concluirá o Curso de Graduação até a data da
matrícula no Curso de Mestrado;

c) cópia autenticada do diploma de Mestrado em Letras ou áreas afins, ou
documento equivalente, ou de outro documento que comprove estar o
candidato em condições de concluir o curso de Mestrado até o dia da
matrícula no Curso de Pós-graduação - para candidatos ao Curso de
Doutorado. Na falta do Diploma de Mestrado, a inscrição pode ser feita
com cópia da Ata de Defesa da Dissertação de Mestrado ou Declaração
oficial da instituição com data de previsão de Defesa Pública anterior à
data de matrícula no PPGEL, emitida por Instituição reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC);

d) Histórico Escolar do Curso de Mestrado – Para candidatos ao Curso de
Doutorado;

e) A inscrição de candidato/a portador/a de diploma de curso superior de
instituição estrangeira está sujeita à apresentação de documento de
revalidação ou equivalente reconhecido pelo MEC;

f) cópia do currículo Lattes atualizado, referente aos últimos três anos
(2019, 2020, 2021 e até a presente data), disponível para preenchimento
na Plataforma Lattes <http://lattes.cnpq.br/>, devidamente comprovada;

g) planilha de pontuação do currículo Lattes, devidamente preenchida
(Anexo II);

h) cópia autenticada da Carteira de Identidade ou, para estrangeiros, do
Registro Nacional de Estrangeiros - RNE ou documento similar (no caso
de candidatos estrangeiros, o RNE poderá ser enviado no ato da
matrícula) ou, para indígenas, o Registro Administrativo de Nascimento e

http://lattes.cnpq.br/
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óbito de Índios - RANI (no caso de candidatos indígenas, o RANI poderá
ser enviado no ato da matrícula).;

i) cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

j) cópia autenticada do Título de Eleitor e comprovação de estar em dia com
as obrigações eleitorais;

k) cópia autenticada do comprovante de quitação com o serviço militar para
os homens, salvo se o candidato for estrangeiro;

l) projeto de pesquisa na linha pretendida pelo candidato, de acordo com o
“Roteiro para elaboração de projetos de pesquisa” (Anexo III).

m) em caso de candidato estrangeiro, há a opção de enviar comprovante de
estar em situação regular no Brasil no dia da matrícula;

n) em caso de candidato autodeclarado indígena, há a opção de enviar a
cópia do registro administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou
declaração de pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por
liderança local no dia da matrícula;

o) termo de autodeclaração étnico-racial (Anexo IV), para os candidatos que
se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, conforme resolução
CONSUNI 07/2015, da UFG.

Catalão, 26 de setembro 2022.

Prof. Dr. Bruno Franceschini
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem

Universidade Federal de Catalão (UFCAT)
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