
ANEXO I 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 2019 

REFERENTE AOS EDITAIS  

MESTRADO 01/2019, DOUTORADO 02/2019 

MESTRADO INDÍGENA 03/2019, DOUTORADO INDÍGENA 04/2019 

PPGL/UFSCar– Ingresso em 2020 

DATA  ETAPA Local/Meio de Divulgação 

Início em 

30/05/2019  

Divulgação do Edital Por meio da página 

www.ppgl.ufscar.br/ 

31/05/2019 a 

10/06/2019 

Solicitação de Impugnação do 

Edital  

 

Esta solicitação deve ser feita 

presencialmente (pessoalmente ou por 

procurador designado para este fim), 

junto à Secretaria do PPGL/UFSCar no 

horário de atendimento das 14h às16h, 

de segunda a sexta. 

12/06/2019  Divulgação das deliberações 

acerca de eventual solicitação de 

Impugnação do Edital 

Exclusivamente por meio da página 

www.ppgl.ufscar.br/ 

01/08/2019 a partir 

das 8h até dia 

15/08/2019, às 16h, 

horário de Brasília 

Período de inscrição  A inscrição será feita exclusivamente 

por meio eletrônico. Os candidatos 

deverão se inscrever preenchendo o 

Formulário eletrônico de inscrição. 

Toda a documentação necessária deve 

ser digitalizada, em arquivo PDF, e 

anexada em conformidade com este 

formulário eletrônico. 

26/08/2019 Divulgação das inscrições 

deferidas e indeferidas 

e 

Confirmação da composição 

preliminar dos membros da 

Comissão de Seleção 

Exclusivamente por meio da página 

www.ppgl.ufscar.br/ 

http://www.ppgl.ufscar.br/novo/
http://www.ppgl.ufscar.br/
http://www.ppgl.ufscar.br/


27/08/2019 a 

05/09/2019  

Interposição de recursos contra 

indeferimentos de inscrições  

e 

Interposição de recursos 

solicitando impugnação de 

membros da Comissão de 

Seleção 

A interposição de recursos deve ser 

feita presencialmente (pessoalmente 

ou por procurador designado para este 

fim), junto à Secretaria do 

PPGL/UFSCar no horário de 

atendimento das 14h às 16h, de 

segunda a sexta. 

06/09/2019 Divulgação da lista definitiva das 

Inscrições deferidas e indeferidas 

e 

Divulgação das deliberações 

relativas à composição definitiva 

da Comissão de Seleção 

Exclusivamente por meio da página 

www.ppgl.ufscar.br/ 

09/09/2019 Divulgação da lista de aprovados 

e reprovados na 1ª Etapa do 

Processo Seletivo: Avaliação do 

Projeto de Pesquisa (ETAPA 

ELIMINATÓRIA) 

Exclusivamente por meio da página 

www.ppgl.ufscar.br/ 

10/09/2019 a 

19/09/2019 

Interposição de recurso relativo 

ao resultado da avaliação desta 1ª 

Etapa 

 

A interposição de recurso deve ser feita 

presencialmente (pessoalmente ou por 

procurador designado para este fim), 

junto à Secretaria do PPGL/UFSCar no 

horário de atendimento das 14h às16h, 

de segunda a sexta. 

20/09/2019 Divulgação do resultado da 

interposição de recurso, e 

divulgação da lista definitiva dos 

candidatos aprovados para a 

próxima Etapa do processo 

seletivo 

Exclusivamente por meio da página 

www.ppgl.ufscar.br/ 

07/10/2019, às 

8h30 

2ª Etapa: Prova escrita de 

conhecimentos em Linguística 

(ETAPA ELIMINATÓRIA)* 

Será realizada na UFSCar, campus 

São Carlos. A sala onde será realizada 

esta prova será divulgada com no 

http://www.ppgl.ufscar.br/
http://www.ppgl.ufscar.br/
http://www.ppgl.ufscar.br/


mínimo 10 dias de antecedência do 

início desta etapa do Processo Seletivo 

na página do PPGL. 

www.ppgl.ufscar.br/ 

07/10/2019, das 

14h às 18h, 

08/10/2019 das 

8h30 às 18h, 

09/10/2019, das 

8h30 ao 12h30 

3ª Etapa: Arguição do Projeto de 

Pesquisa e Entrevista 

(ETAPA ELIMINATÓRIA) 

Será realizada na UFSCar, campus 

São Carlos. A sala onde será realizada 

esta prova será divulgada com no 

mínimo 10 dias de antecedência do 

início desta etapa do Processo Seletivo 

na página do PPGL. 

www.ppgl.ufscar.br/ 

Na véspera da Arguição, também será 

divulgada na página do PPGL a lista 

com os nomes dos candidatos e a 

ordem da realização das arguições. 

18/10/2019 Divulgação dos resultados do 

Processo Seletivo. 

Exclusivamente por meio da página 

www.ppgl.ufscar.br/ 

21/10/2019 a 

30/10/2019 

 

Interposição de recursos relativos 

à 2ª e 3ª etapas: Prova de 

conhecimentos em Linguística; e 

Arguição do Projeto e Entrevista 

 

*No caso de apresentação de 

recurso relativo ao resultado de 

mais de uma prova/etapa do 

Processo Seletivo, é necessário 

preencher e enviar um formulário 

para cada recurso. 

A interposição de recursos deve ser 

feita presencialmente (pessoalmente 

ou por procurador designado para este 

fim), junto à Secretaria do 

PPGL/UFSCar no horário de 

atendimento das 14h às 16h, de 

segunda a sexta. 

 

06/11/2019 Divulgação das deliberações 

sobre os recursos interpostos. 

e 

Divulgação do resultado final do 

Processo Seletivo. 

Exclusivamente por meio da página do 

PPGL 

www.ppgl.ufscar.br 

http://www.ppgl.ufscar.br/
http://www.ppgl.ufscar.br/
http://www.ppgl.ufscar.br/
http://www.ppgl.ufscar.br/


 

1ª Chamada para 

Matrícula 

17, 18 e 19 de 

Fevereiro de 2020 

 

 

2ª Chamada para 

Matrícula 

02, 03 e 04 de 

Março de 2020 

Matrícula 

 

Exclusivamente por meio da página 

www.ppgl.ufscar.br/ 

A 2ª chamada está prevista, para o 

caso de indeferimento de matrícula de 

candidatos aprovados e convocados 

para a matrícula, que não compareçam 

para a mesma ou que não apresentem 

documentação original e obrigatória ou 

comprovante de aprovação em Exame 

de Proficiência** em conformidade, 

com as regras estabelecidas neste 

Edital. Em casos como este, o 

candidato convocado na 1ª chamada 

será desclassificado e serão chamados 

os candidatos classificados e 

constantes da lista de espera, conforme 

disponibilidade de vaga por orientador 

e linha. 

Março/2020 Início das aulas. Data a ser 

divulgada em 2020. 

Exclusivamente por meio da página 

www.ppgl.ufscar.br/ 

* Os candidatos deverão se apresentar com 30 minutos de antecedência no local divulgado para 

a realização das provas. 

 

** Em 06/10/2019 está prevista a aplicação de Exame de proficiência de língua estrangeira pelo 

Instituto de Línguas da UFSCar. Maiores informações consultar diretamente o Instituto de Línguas 

da UFSCar por meio da página www.il.ufscar.br ou pelo telefone (16) 3306-6747. 

http://www.ppgl.ufscar.br/
http://www.ppgl.ufscar.br/

