UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: LINGUAGEM E IDENTIDADE

Edital PROPEG/PPGLI nº 06/2022 – Políticas Afirmativas: Década Internacional das
Línguas Indígenas
Seleção pública de candidato(a)s indígenas para o preenchimento de 15 (quinze) vagas
para o Curso de Mestrado e 10 (dez) vagas para o Curso de Doutorado em Letras:
Linguagem e Identidade – Turmas 2022
Termo de Retificação ao Item X – Do Cronograma da Seleção
Com base no princípio de autotutela e considerando o que estabelece o Edital
PROPEG/PPGLI nº 06/2022, especificamente, no X – Do Cronograma da Seleção,
tornamos público o presente Termo de Retificação, corrigindo o Cronograma da Seleção
que, em substituição ao anteriormente publicado, passa a ter a seguinte redação:
X – DO CRONOGRAMA DA SELEÇÃO
Data
8 de abril
de 2022

Horário

Local
http://posletrasufac.com/
e
http://www2.ufac.br/editais/propeg

Processo
Lançamento do Edital

11 a 13
abril de
2022

00h01min do
dia 11/4/22 às
23h59min do
dia 13/4/22
00h01min do
dia 6/6/22 às
23h59min do
dia 6/7/22

ppgliselecao@gmail.com

Período para
impugnação do Edital

https://sistemas2.ufac.br/ppgli

Período para
requerimento de
inscrições ao certame

PPGLI

1ª Etapa: Análise das
condições de
elegibilidade
Divulgação do
resultado da 1ª Etapa

6 de junho
a 6 de
julho
2022
11 a 25 de
julho de
2022
26 de
julho
2022
27 a 28 de
julho de
2022

http://posletrasufac.com/
e
http://www2.ufac.br/editais/propeg
00h01min do
dia 27/7/22 às
23h59min do
dia 28/7/22

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

30 de
julho de
2022

http://posletrasufac.com/
e
http://www2.ufac.br/editais/propeg

31 de

PPGLI

Prazo para
interposição de
recursos ao resultado
da 1ª Etapa
Divulgação do
resultado da análise
dos recursos à 1ª
Etapa
2ª Etapa: Análise do

julho a 15
de agosto
de 2022
16 de
agosto de
2022
17 a 18 de
agosto de
2022

Memorial Descritivo

00h01min do
dia 17/8/22 às
23h59min do
dia 18/8/22

http://posletrasufac.com/
e
http://www2.ufac.br/editais/propeg

Divulgação do
resultado da 2ª Etapa

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

Prazo para
interposição de
recursos ao resultado
da 2ª Etapa
Divulgação do
resultado da análise
dos recursos à 2ª
Etapa
Homologação do
resultado final pelo
Colegiado do PPGLI
Data limite para a
divulgação do
Resultado Final

20 de
agosto de
2022

http://posletrasufac.com/
e
http://www2.ufac.br/editais/propeg

22 de
agosto de
2022
23 de
agosto de
2022

PPGLI
http://posletrasufac.com/
e
http://www2.ufac.br/editais/propeg

24 a 30
de agosto
de 2022

Das 08h00min
às 12h00min e
das 14h00min
às 17h00min

Convocatória a ser enviada para
candidato(a)s aprovado(a)s e
classificado(a)s

5 de
setembro
de 2022

8h

PPGLI

Período para
requerimento de
matrícula
institucional e
acadêmica
Aula inaugural

Desse modo, também ficam alterados o Item I – Das disposições Iniciais e o Item V –
Da Inscrição, que passam a ter a seguinte redação:
I – DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEG), por meio do Programa de PósGraduação em Letras: Linguagem e Identidade (PPGLI) da Universidade Federal do
Acre (UFAC), recomendado pela CAPES e reconhecido pelo Ministério de Educação,
torna pública a abertura de processo seletivo de Políticas Afirmativas: Década
Internacional das Línguas Indígenas, específico para candidato(a)s indígenas,
disponibilizando 15 (quinze) vagas para o Curso de Mestrado e 10 (dez) vagas para o
Curso de Doutorado do PPGLI, com ingresso no mês de setembro do ano letivo de 2022
e defesa da Dissertação até o mês de agosto do ano letivo de 2024, para o Mestrado; e
com ingresso no mês de setembro do ano letivo de 2022 e defesa da Tese até o mês de

agosto do ano letivo de 2026, para o Doutorado, em conformidade com as normas
estabelecidas pelo presente Edital.
V - DA INSCRIÇÃO
As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas no período de 6 de junho a 6 de julho
de 2022, exclusivamente, em formato eletrônico pelo site da Universidade Federal do
Acre, por intermédio do link: https://sistemas2.ufac.br/ppgli
Os demais itens do Edital permanecem como estão, sem quaisquer alterações.

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagem e Identidade
Rio Branco, Acre, 16 de abril de 2022.
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)

