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EDITAL NÚMERO 07/2017

RETIFICAÇÃO DOS EDITAIS 01/2017 E 02/2017 DOS
PROCESSOS SELETIVOS PARA MESTRADO E
DOUTORADO EM LINGUÍSTICA – INGRESSO EM 2018
Sobre prorrogação do prazo
para inscrição no processo seletivo de
ingresso para novos alunos no ano letivo
de 2018, e outras providências.
Art.1º. O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Linguística,
no uso de suas atribuições legais, faz saber aos interessados que o prazo para
inscrição do processo seletivo para novos alunos de pós-graduação no ano
letivo de 2018 foi prorrogado até o dia 03 de setembro de 2017;
Art.2º. Fica alterado o anexo I dos editais no. 01 e 02 de 10 de julho de
2017 para Mestrado e Doutorado, de acordo com o seguinte quadro:
DATA

ETAPA

24/07 a 01/09/2017

Período de Inscrição
(M/D)

06/09/2017 (até 18h)

11/09 à 15/09/2017

18/09/2017 a partir das
18h
19/09/2017

Divulgação das
inscrições deferidas e
indeferias (M/D)
Interposição de recursos
contra indeferimento de
inscrições (M/D)
Divulgação da lista
definitiva das Inscrições
deferidas e indeferidas
(M/D)
Confirmação da
composição preliminar

Local/Meio de
Divulgação
Secretaria do
PPGL/UFSCar ou pelos
CORREIOS* com
postagem até
01/09/2017 (*ler nota de
observação)
www.ppgl.ufscar.br
Exclusivamente
Secretaria do
PPGL/UFSCar
Exclusivamente
www.ppgl.ufscar.br
www.ppgl.ufscar.br
Exclusivamente

dos membros da
Comissão de Seleção
(M/D)
Interposição de recursos
impugnação contra
www.ppgl.ufscar.br
19/09 a 28/09
membros da Comissão
Exclusivamente
de Seleção (M/D)
Divulgação da
configuração definitiva
www.ppgl.ufscar.br
29/09/2017
dos membros da
Exclusivamente
Comissão de Seleção
(M/D)
*Os candidatos que enviaram a inscrição via correios, pedimos que nos
mandem por e-mail (ppgl@ufscar.br) o código de rastreio dos correios.
Art.3º. As demais fases do processo seletivo não sofrerão alterações.

São Carlos, 30 de agosto de 2017.

