
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: LINGUAGEM E IDENTIDADE 

MESTRADO E DOUTORADO 

 

Edital PROPEG nº 24/2019 

 

Seleção pública de candidatos para o preenchimento de 15 (quinze) vagas para o Curso 

de Doutorado e 23 (vinte e três) vagas para o Curso de Mestrado em Letras: Linguagem 

e Identidade – Turmas 2020 

 

Adendo III 

 

Considerando falhas técnicas nos primeiros dias de inscrição eletrônica e como forma de 

oportunizar o amplo acesso ao processo seletivo, a Coordenação do Programa de Pós-

Graduação em Letras: Linguagem e Identidade, em comum acordo com Comissão de Seleção, 

em deliberação ad referendum do Colegiado desse Programa, decide tornar público o presente 

adendo de retificação, prorrogando o prazo para solicitação de inscrições ao certame 

regulamentado pelo Edital Propeg nº 24/2019 e ajustando todo o restante do cronograma da 

seleção, que passa a ter a seguinte redação:   

 

X – DO CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 

 

Data Horário Local Processo 

11 de 

setembro de 

2019 

 http://posletrasufac.com/  

 

Lançamento do 

Edital 

28 de 

outubro a 8 

de 

novembro 

de 2019 

00h01min 

do dia 

28/10/19 às 

23h59min 

do dia 

8/11/19 

http://sistemas.ufac.br/ppgli  Período de 

Inscrições 

16 de 

novembro 

de 2019 

 http://posletrasufac.com/ 

 

Divulgação das 

inscrições 

deferidas e 

indeferidas 

18 e 19 de 

novembro 

de 2019 

00h01min 

do dia 

18/11/19 às 

23h59min 

do dia 

http://sistemas.ufac.br/recursos/ Período para 

interposição de 

recursos às 

inscrições 

indeferidas 

http://posletrasufac.com/
http://sistemas.ufac.br/ppgli
http://posletrasufac.com/
http://sistemas.ufac.br/recursos


 

 

19/11/19 

21 de 

novembro 

de 2019 

 http://posletrasufac.com/ Divulgação do 

resultado da 

análise dos 

recursos 

22 de 

novembro 

de 2019 

14 às 18 

horas 

Auditório do Bloco da Pós-Graduação, 

UFAC (sede) e sala de 

Vídeoconferência 

1ª Etapa: Prova 

Escrita Dissertativa 

8 de 

dezembro de 

2019 

 http://posletrasufac.com/ 

 

Divulgação do 

resultado da 1ª 

Etapa 

9 e 10 de 

dezembro de 

2019 

00h01min 

do dia 

9/12/19 às 

23h59min 

do dia 

10/12/19 

http://sistemas.ufac.br/recursos/ Prazo para 

interposição de 

recursos ao 

resultado da 1ª 

Etapa 

13 de 

dezembro de 

2019 

 http://posletrasufac.com/ 

 

Divulgação do 

resultado da 

análise dos 

recursos 

15 de 

dezembro de 

2019 

 http://posletrasufac.com/ 

 

Divulgação do 

resultado da 2ª 

Etapa 

16 e 17 de 

dezembro de 

2019 

00h01min 

do dia 

16/12/19 às 

23h59min 

do dia 

17/12/19 

http://sistemas.ufac.br/recursos/ Período para 

interposição de 

recursos ao 

resultado da 2ª 

Etapa 

19 de 

dezembro de 

2019 

 http://posletrasufac.com/ 

 

Divulgação do 

resultado da 

análise dos 

recursos 

20 a 23 de 

dezembro de 

2019 

00h01min 

do dia 

20/12/19 às 

23h59min 

do dia 

23/12/2019 

ppgliselecao@gmail.com Período para envio 

dos comprovantes 

do Currículo Lattes 

referentes aos itens 

indicados pelo 

candidato na 

Planilha de 

Pontuação 

5 de janeiro 

de 2020 

 http://posletrasufac.com/ 

 

Divulgação do 

resultado da 3ª 

Etapa 

6 e 7 de 

janeiro de 

2020 

00h01min 

do dia 

6/1/20 às 

http://sistemas.ufac.br/recursos/ Período para 

interposição de 

recursos ao 

http://posletrasufac.com/
http://posletrasufac.com/
http://sistemas.ufac.br/recursos/
http://posletrasufac.com/
http://posletrasufac.com/
http://sistemas.ufac.br/recursos/
http://posletrasufac.com/
mailto:ppgliselecao@gmail.com
http://posletrasufac.com/
http://sistemas.ufac.br/recursos/


 

 

23h59min 

do dia 

7/1/20 

resultado da 3ª 

Etapa 

10 de 

janeiro de 

2020 

 http://posletrasufac.com/ 

 

Divulgação do 

resultado da 

análise dos 

recursos 

19 de 

janeiro de 

2020 

 http://posletrasufac.com/ 

 

Data limite para a 

divulgação do 

Resultado Final  

Data a ser 

divulgada  

Das 

08h00min às 

12h00min e 

das 

14h00min às 

17h00min 

NURCA Período de 

matrícula 

institucional  

Data a ser 

divulgada  

Das 

07h00min às 

13h00min 

Secretaria do PPGLI Período de 

matrículas 

curricular  

Data a ser 

divulgada 

---- Bloco da Pós-Graduação da UFAC Início das aulas 

 

Os demais itens do Edital permanecem como estão. 

 

 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagem e Identidade 

Rio Branco, Acre, 1º de novembro de 2019. 

 

Professora Dra. Margarida Lima Carvalho 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

(Original assinado) 

 

Professor Dr. Gerson Rodrigues de Albuquerque 

Coordenador do PPGLI da UFAC 

(Original assinado) 

http://posletrasufac.com/
http://posletrasufac.com/

