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RETIFICAÇÃO DO EDITAL 02/2016 - SELEÇÃO DE CANDIDATOS COM RESIDÊNCIA
PERMANENTE NO EXTERIOR ÀS VAGAS
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA PARA O CURSO DE
MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO PARA O PRIMEIRO PERÍODO LETIVO DE 2016

Alterar item 3.2 para a seguinte redação:
Onde se lê: O período de inscrições para o processo seletivo de candidatos/as
ao curso de mestrado e doutorado, do Programa de Pós-Graduação em
Linguística, para o primeiro período de 2016, deverão ser efetuadas entre os
dias 10/11/2015 (0h) a 01/12/2015 (23:59h).
Leia-se: O período de inscrições para o processo seletivo de candidatos/as ao
curso de mestrado e doutorado, do Programa de Pós-Graduação em
Linguística, para o primeiro período de 2016, deverão ser efetuadas entre os
dias 10/11/2015 (0h) a 08/12/2015 (23:59h).
Acrescentar item 3.5.1.10
3.5.1.10 Certificado de língua estrangeira conforme itens 4.3.2 e 5.1.2.
Retirar item 3.5.1.8
Retificar o item 4.3.2.3
Onde se lê: Todos os documentos comprobatórios de proficiência em uma
segunda língua deverão ser entregues no ato de inscrição deste processo
seletivo. A declaração de língua materna deverá ser feita na ficha de inscrição
deste processo seletivo (Anexo I)
Leia-se: Todos os documentos comprobatórios de proficiência em uma
segunda língua deverão ser entregues no ato de matrícula deste processo
seletivo. A declaração de língua materna deverá ser feita na ficha de inscrição
deste processo seletivo (Anexo I)

Alterar o cronograma no item 7.1, conforme as datas abaixo
Onde se lê:
DATA
09/11/2015
10/11/2015 a
1/12/2015

ETAPA
HORÁRIO
Divulgação do Edital
16h
Período de inscrições Horário limite para envio
(envio da documentação das inscrições é 23:59h

09/12/2015

10/12/2015 a
11/12/2015
11/12/2015

12/12 a 13/12/2015

15/12/2015
18/12/2015
04/01/2015

exclusivamente
por
email).
Divulgação
da
homologação
das
inscrições por email
Avaliação do projeto,
currículo
e
trabalho
acadêmico
Divulgação
dos
resultados
das
avaliações
Prazo para recurso do
resultados
das
avaliações
Divulgação do resultado
de recurso
Divulgação do Resultado
final de seleção
Entrega, na Secretaria
do
PPGL,
da
confirmação de ingresso
no curso (Anexo II), no
caso
de
ser
selecionado/a

(horário de Brasília) do dia
1/12/2015
17h

ETAPA
Divulgação do Edital
Período de inscrições
(envio da documentação
exclusivamente
por
email).
Divulgação
da
homologação
das
inscrições por email
Avaliação do projeto,
currículo
e
trabalho
acadêmico
Divulgação
dos
resultados
das
avaliações
Prazo para recurso do
resultados
das
avaliações
Divulgação do resultado
de recurso
Divulgação do Resultado

HORÁRIO

9h

17h

17h
17h

Leia-se:
DATA
09/11/2015
10/11/2015 a
08/12/2015

09/12/2015

10/12/2015 a
11/12/2015
11/12/2015

12/12 a 13/12/2015

15/12/2015
18/12/2015

16h
Horário limite para envio
das inscrições é 23:59h
(horário de Brasília) do dia
8/12/2015
17h

9h

17h

17h
17h

04/01/2015

final de seleção
Entrega, na Secretaria
do
PPGL,
da
confirmação de ingresso
no curso (Anexo II), no
caso
de
ser
selecionado/a

No ponto 9 do anexo I acrescentar na última linha o seguinte:
( ) Cópia de certificado(s)/diploma(s) de comprovação de proficiência em uma
segunda línguas (excepcionalmente poderá ser entregue no ato de matrícula
do programa)
No ponto 5 do anexo I retirar o seguinte item:
( ) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição
Retirar o Anexo IV

