
01/03/2021 SEI/FUFSCar - 0344396 - Edital

https://sei.ufscar.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=388495&infra_sistema=100… 1/2

22/02/2021
a
01/03/2021

Período de inscrição para participação
no Processo Seletivo

Os(as) candidatos(as) devem se inscrever preenchendo o
Formulário Eletrônico de Inscrição (link indicado ao
final deste anexo).

Obs.: Toda a documentação necessária deve ser
digitalizada, em arquivo PDF, e anexada devidamente no
formulário.

05/03/2021

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/

08/03/2021
a
18/03/2021

Interposição de recursos contra
indeferimentos de inscrições

e

Interposição de recursos solicitando
impugnação de membros da Comissão
de Seleção

Os recursos devem ser enviados por meio de Formulário
Eletrônico de Recurso (link indicado ao final deste anexo
).

22/02/2021 Período de inscrição para participação Os(as) candidatos(as) devem se inscrever preenchendo o

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA - PPGL/CECH 
Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905 

Telefone: (16) 33518360 - h�p://www.ufscar.br

Edital nº 6/2021/PPGL/CECH

OBJETO:RETIFICAÇÃO DO ANEXO 1 DO EDITAL 02/2021

 

PROCESSO SELETIVO PARA O DOUTORADO EM LINGUÍSTICA

(Ingresso em 2021)

 

O coordenador do Programa de Pós-graduação em Linguística - PPGL-UFSCar, no uso de suas atribuições regimentais, torna públicas as
retificações a seguir, concernentes ao aumento de prazo de inscrição previsto no ANEXO 1 do EditaL 01/2021  dos Processo Seletivo de
DOUTORADO  em Linguística, publicado no dia 11 de Janeiro de 2021.

ONDE SE LÊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIA-SE

 

 

http://www.ppgl.ufscar.br/
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a
07/03/2021

no Processo Seletivo Formulário Eletrônico de Inscrição (link indicado ao
final deste anexo).

Obs.: Toda a documentação necessária deve ser
digitalizada, em arquivo PDF, e anexada devidamente no
formulário.

08/03/2021

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/

09/03/2021
a
19/03/2021

Interposição de recursos contra
indeferimentos de inscrições

e

Interposição de recursos solicitando
impugnação de membros da Comissão
de Seleção

Os recursos devem ser enviados por meio de Formulário
Eletrônico de Recurso (link indicado ao final deste anexo
).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Carlos, 1º de março de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por Oto Araujo Vale, Coordenador(a), em 01/03/2021, às 19:51, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufscar.br/auten�cacao, informando o código verificador 0344396 e
o código CRC F8B075AA.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.003157/2021-68 SEI nº 0344396 

Modelo de Documento:  Edital, versão de 05/Dezembro/2019  
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