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MESTRADO ACADÊMICO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

Termo Aditivo I ao Edital de Seleção PPGLin Nº 02/2019 

  

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (PPGLin-

Unilab), no uso de suas atribuições e considerando a legislação em vigor, vem alterar os 

itens 3.2, 3.4 e 9 do Edital de Seleção PPGLin 02/2019 do processo seletivo do 

Mestrado Acadêmico em Estudos da Linguagem que passam a vigorar da 

seguinte forma: 

3.2. A inscrição compreenderá o preenchimento de formulário on line e o envio dos 

conjuntos de arquivos (em pdf) relacionados nos itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3, no menu 

INSCRIÇÕES da página ppglin.unilab.edu.br, OU o envio dos conjuntos de arquivos (em 

pdf) relacionados nos itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 em e-mail único para o endereço 

selecaoppglin@unilab.eu.br. 

3.4. O período de inscrição será das 0h00min do dia 16 de setembro de 2019 até 

as 23h 59min do ddia 07 de outubro de 2019, via menu INSCRIÇÕES do portal 

ppglin.unilab.edu.br ou para o e-mail selecaoppglin@unilab.edu.br. Inscrições 

enviadas em quaisquer períodos que não correspondam ao acima estabelecido resultarão 

em indeferimento.  

 9. DO CALENDÁRIO  

9.1. Divulgação do edital: 05 de agosto de 2019 a 15 de setembro de 2019.  

9.2. Período de inscrição (via menu INSCRIÇÕES da página ppglin.unilab.edu.br ou 

para o e-mail selecaoppglin@unilab.edu.br): a partir das 0h00min 16 de setembro 

de 2019 até 23h59min do dia 07 de outubro de 2019.  

9.2.1. Homologação e divulgação das inscrições: 11 de outubro de 2019.  

9.2.2. Data para pedido de recurso das homologações das inscrições: 12 de outubro 

de 2019.  

9.2.3. Resultado dos recursos analisados e divulgação do resultado final das inscrições: 

14 de outubro de 2019.  

9.3. Prova escrita: 16 de outubro de 2019.  

9.3.1. Divulgação do resultado da prova escrita: 21 de outubro de 2019.  

9.3.2. Data para pedido de recurso do resultado da Prova escrita: 22 de outubro de 

2019.  
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9.3.3. Divulgação do resultado dos recursos e do resultado final da Prova escrita: 23 de 

outubro de 2019.  

9.4. Divulgação do resultado da avaliação do anteprojeto: 29 de outubro de 2019.  

9.4.1. Data para pedido de recurso do resultado da avaliação do anteprojeto: 30 de 

outubro de 2019.  

9.4.2. Divulgação do resultado dos recursos da avaliação do anteprojeto: 31 de 

outubro de 2019.  

9.5. Divulgação do resultado da avaliação da Análise do Currículo Lattes CNPq: 05 de 

novembro de 2019.  

9.5.1. Data para pedido de recurso do resultado da Análise do Currículo Lattes CNPq: 

06 de novembro de 2019.  

9.5.2. Divulgação do resultado dos recursos da Análise do Currículo Lattes CNPq: 07 

de novembro de 2019.   

9.6. Divulgação do resultado preliminar: 08 de novembro de 2019.  

9.6.1. Data para pedido de recurso do resultado preliminar: 09 de novembro de 

2019.  

9.6.2. Divulgação do resultado dos recursos e divulgação resultado final: 11 de 

novembro de 2019.  

  

Acarape, 26 de setembro de 2019. 

  

Prof. Dr. Fábio Fernandes Torres 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (PPGLin-

Unilab) 

 

 


