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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 23/2022 
 
 

Seleção pública de candidato(a)s para o preenchimento de 20 (vinte) vagas para o Curso de 
Mestrado e 15 (quinze) vagas para o Curso de Doutorado em Letras: Linguagem e Identidade – 

Turmas 2023 
 

ADENDO AO ITEM VI – DA INSCRIÇÃO E AO ITEM XI – DO CRONOGRAMA DA 
SELEÇÃO  

 
Considerando os problemas técnicos nos três primeiros dias do período destinado às inscrições de 
candidato(a)s, a Presidência do Colegiado do PPGLI da UFAC torna público o presente adendo de 
retificação, como forma de evitar prejuízos individuais às pessoas interessadas em participar do 
certame regulado pelo Edital Propeg nº 23/2022. 

 
ONDE SE LÊ 

 
VI - DA INSCRIÇÃO 
As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas no período de 3 a 7 de outubro 2022, exclusivamente, 
em formato eletrônico pelo site da Universidade Federal do Acre, por intermédio do link: 
http://sistemas.ufac.br/ppgli 

 
 

LEIA-SE 
 

VI - DA INSCRIÇÃO 
As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas no período de 7 a 14 de outubro 2022, 
exclusivamente, em formato eletrônico pelo site da Universidade Federal do Acre, por intermédio do 
link: http://sistemas.ufac.br/ppgli 
 

 
E ONDE SE LÊ 

 
 
XI – DO CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 
 

Data Horário Local Processo 
19 de agosto 

de 2022 
***** http://posletrasufac.com/  

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

 

Lançamento do 
Edital 

20 a 23 de 
agosto de 

2022 

00h01min do 
dia 20/08/22 
às 23h59min 

do dia 
23/08/22 

ppgliselecao@gmail.com Período para 
impugnação do 

Edital  

3 a 7 de 00h01min do http://sistemas.ufac.br/ppgli  Período para 
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outubro de 
2022 

dia 03/10/22 
às 23h59min 

do dia 
07/10/22 

requerimento de 
inscrições ao 

certame 

8 a 29 de 
outubro de 

2022 

***** PPGLI 1ª Etapa: Análise das 
condições de 
elegibilidade 

3 de 
novembro de 

2022 

***** http://posletrasufac.com/ 
e  

http://www2.ufac.br/editais/propeg 
 

Divulgação do 
resultado da 1ª Etapa 

4 a 5 de 
novembro de 

2022 

00h01min do 
dia 04/11/22 
às 23h59min 

do dia 
05/11/22 

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

recursos ao resultado 
da 1ª Etapa 

7 de 
novembro de 

2022 

***** http://posletrasufac.com/ 
e  

http://www2.ufac.br/editais/propeg 

Divulgação do 
resultado da análise 

dos recursos à 1ª 
Etapa 

8 de 
novembro de 
2022 a 16 de 
dezembro de 

2022 

***** PPGLI 2ª Etapa: Análise dos 
Projetos de 

Dissertação ou de 
Tese 

19 de 
dezembro de 

2022 

***** http://posletrasufac.com/ 
e 

http://www2.ufac.br/editais/propeg 
 

Divulgação do 
resultado da 2ª Etapa 

20 e 21 de 
dezembro de 

2022 

00h01min do 
dia 20/12/22 
às 23h59min 

do dia 
21/12/22 

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

recursos ao resultado 
da 2ª Etapa 

27 de 
dezembro de 

2022 

***** http://posletrasufac.com/ 
e 

http://www2.ufac.br/editais/propeg 
 

Divulgação do 
resultado da análise 

dos recursos à 2ª 
Etapa 

3 e 4 de 
janeiro de 

2023 

00h01min do 
dia 03/01/23 
às 23h59min 

do dia 
04/01/23 

ppgliselecao@gmail.com Período para envio 
do Currículo, da 

Planilha de 
Pontuação e dos 

comprovantes dos 
pontos obtidos 

pelo(a)s 
candidato(a)s não-
indígenas; ou envio 

do Memorial 
pelo(a)s 

candidato(a)s 
indígenas 

9 a 27 de 
janeiro de 

***** PPGLI 3ª Etapa: Análise de 
Currículo ou de 
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2023 Memorial 
30 de janeiro 

de 2023 
***** http://posletrasufac.com/ 

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

Divulgação do 
resultado da 3ª Etapa 

31 de janeiro 
a 1 de 

fevereiro de 
2023 

00h01min do 
dia 31/01/23 
às 23h59min 

do dia 
1/02/23 

ppgliselecao@gmail.com Período para 
interposição de 

recursos ao resultado 
da 3ª Etapa 

3 de fevereiro 
de 2023 

***** http://posletrasufac.com/  
e  

http://www2.ufac.br/editais/propeg 
 

Divulgação do 
resultado da análise 

dos recursos à 3ª 
Etapa 

Até 24 de 
fevereiro de 

2023 

***** PPGLI Homologação do 
resultado final pelo 

Colegiado do PPGLI 
28 de 

fevereiro de 
2023 

***** http://posletrasufac.com/ 
e 

http://www2.ufac.br/editais/propeg 
 

Data limite para a 
divulgação do 

Resultado Final  

 1 a 7 de 
março de 

2023  

Das 
08h00min às 
12h00min e 

das 14h00min 
às 17h00min 

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

classificado(a)s 

Período para 
requerimento de 

matrícula 
institucional e 

acadêmica  
13 de março 

de 2023 
8h PPGLI Aula inaugural 

 
 

LEIA-SE 
 
XI – DO CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 
 

Data Horário Local Processo 
19 de agosto 

de 2022 
***** http://posletrasufac.com/  

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

 

Lançamento do 
Edital 

20 a 23 de 
agosto de 

2022 

00h01min do 
dia 20/08/22 
às 23h59min 

do dia 
23/08/22 

ppgliselecao@gmail.com Período para 
impugnação do 

Edital  

3 a 14 de 
outubro de 

2022 

00h01min do 
dia 03/10/22 
às 23h59min 

do dia 
14/10/22 

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

inscrições ao 
certame 

15 de outubro 
a 5 de 

novembro de 
2022 

***** PPGLI 1ª Etapa: Análise das 
condições de 
elegibilidade 
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9 de 
novembro de 

2022 

***** http://posletrasufac.com/ 
e  

http://www2.ufac.br/editais/propeg 
 

Divulgação do 
resultado da 1ª Etapa 

10 a 11 de 
novembro de 

2022 

00h01min do 
dia 10/11/22 
às 23h59min 

do dia 
11/11/22 

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

recursos ao resultado 
da 1ª Etapa 

15 de 
novembro de 

2022 

***** http://posletrasufac.com/ 
e  

http://www2.ufac.br/editais/propeg 

Divulgação do 
resultado da análise 

dos recursos à 1ª 
Etapa 

16 de 
novembro de 
2022 a 16 de 
dezembro de 

2022 

***** PPGLI 2ª Etapa: Análise dos 
Projetos de 

Dissertação ou de 
Tese 

 
 
Os demais itens do Cronograma e do restante do Edital permanecem como estão. 
 
 
 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagem e Identidade 
Rio Branco, Acre, 7 de outubro 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) 


