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Aviso 1 - Retificação Parcial do Cronograma - Edital UESC nº. 097/2022 

 

Conforme previsto no item 3.2.1 do Edital UESC nº 097/2022, “Alterações (retificações, prorrogações, etc.) [ao] 
cronograma, caso necessárias, serão publicadas na página do PPGL no site da UESC: http://bit.ly/SelPPGL.”  
No item 3.2 do referido edital: 
 
Onde se lia: 

26 out. 
até as 11h59min 

Prazo para interposição de recursos pelas/os candidatas/os ao resultado da análise dos projetos (via 
formulário de recurso disponível em: https://forms.gle/WaAtu8b7FXTi4iUe8) 

Leia-se: 

27 out. 
até as 11h59min 

Prazo para interposição de recursos pelas/os candidatas/os ao resultado da análise dos projetos (via 
formulário de recurso disponível em: https://forms.gle/WaAtu8b7FXTi4iUe8) 

 
 
Onde se lia: 

 
28 out 

a partir das 15h 

Divulgação, na página eletrônica do PPGL, do resultado dos recursos à análise de projetos de Dissertação/Tese 
Divulgação, via e-mail da/do candidata/o, do link individual com dia e horário da sala de videoconferência em 
que será realizada a sessão de Defesa Oral do projeto de dissertação/tese. 
Divulgação dos procedimentos para a realização das bancas de verificação complementar de 
heteroidentificação à autodeclaração - referente às/aos candidatas/os negras/os (pretos e pardos) inscritas/os 
no sistema de reserva de vagas.  

Leia-se: 

 
31 out 

a partir das 15h 

Divulgação, na página eletrônica do PPGL, do resultado dos recursos à análise de projetos de Dissertação/Tese 
Divulgação, via e-mail da/do candidata/o, do link individual com dia e horário da sala de videoconferência em 
que será realizada a sessão de Defesa Oral do projeto de dissertação/tese. 

 
 
Onde se lia: 

03 nov. a 23 nov. 
2022 

(i) Defesa Oral, pela/o candidata/o, do projeto de dissertação/tese (Barema - Anexo VI) e  
(ii) Análise de Currículo Documentado (pela Comissão; barema – Anexo VII [mestrado] / Anexo VIII 

[doutorado]) 

Leia-se: 

04 nov. a 23 nov. 
2022 

(i) Defesa Oral, pela/o candidata/o, do projeto de dissertação/tese (Barema - Anexo VI) e  
(ii) Análise de Currículo Documentado (pela Comissão; barema – Anexo VII [mestrado] / Anexo VIII 

[doutorado]) 

 
 
Onde se lia: 

02 dez. 2022 
a partir das 15h 

Divulgação, na página eletrônica do PPGL-UESC, do resultado da análise dos recursos ao resultado preliminar 
do processo seletivo (sendo também considerado o resultado final, para posterior publicação de Portaria pela 
Reitoria da UESC). 

Leia-se: 

02 dez. 2022 
a partir das 

15h 

Divulgação, na página eletrônica do PPGL-UESC, do resultado da análise dos recursos ao resultado preliminar do 
processo seletivo (sendo também considerado o resultado final, para posterior publicação de Portaria pela Reitoria 
da UESC). 
Divulgação dos procedimentos para a realização das bancas de verificação complementar de 
heteroidentificação à autodeclaração - referente às/aos candidatas/os negras/os (pretos e pardos) 
inscritas/os no sistema de reserva de vagas. 

 
 
As alterações/retificações deste aviso também estão marcadas em fonte laranja no quadro a seguir (que contém a 
visualização das alterações na integralidade do item 3.2 – Cronograma do Edital UESC nº 097/2022): 
 
 

http://bit.ly/SelPPGL
https://forms.gle/WaAtu8b7FXTi4iUe8
https://forms.gle/WaAtu8b7FXTi4iUe8


Edital UESC nº 097/2022 – Processo seletivo para o PPGL-UESC – Turmas 2023-2025 (Mestrado) e 2023-2027 (Doutorado) 

 
 

 

 
 

3.2 Cronograma 
 

Cronograma - Seleção - Mestrado (Turma 2023-2025) e Doutorado (Turma 2023-2027) em Letras - PPGL-UESC 

Datas Etapas 

até 19 ago. 2022 Publicação do Edital 
Publicação, na página do PPGL-UESC (http://bit.ly/SelPPGL), dos Anexos (I a XI) deste edital 

26 ago. a 26 set. – 
2022 

Período de inscrição: das 9h do dia 26 de agosto às 18h do dia 26 de setembro de 2022, via 
formulário de inscrição online, disponível em: https://forms.gle/gM1f7mrCCaLHV9UP6 

07 out. 2022 - a partir 
das 15h 

Divulgação das inscrições homologadas, na página eletrônica do Programa de Pós-Graduação 
em Letras: Linguagens e Representações. 

10 out. 2022 até as 
22h 

Prazo para interposição de recursos à homologação das inscrições.    (via formulário de recurso 
disponível em: https://forms.gle/WaAtu8b7FXTi4iUe8) 

14 out. 2022 
a partir das 15h 

Divulgação, na página eletrônica do PPGL, do resultado dos recursos à homologação das 
inscrições  

14 a 21 out. 2022 Análise dos textos de projetos de dissertação/tese pela Comissão de Seleção 

24 out Divulgação do resultado da análise de textos de projetos de Dissertação/Tese na página do PPGL 

27 out. 
até as 11h59min 

Prazo para interposição de recursos pelas/os candidatas/os ao resultado da análise dos projetos 
(via formulário de recurso disponível em: https://forms.gle/WaAtu8b7FXTi4iUe8) 

 
31 out 

a partir das 15h 

Divulgação, na página eletrônica do PPGL, do resultado dos recursos à análise de projetos de 
Dissertação/Tese 
Divulgação, via e-mail da/do candidata/o, do link individual com dia e horário da sala de 
videoconferência em que será realizada a sessão de Defesa Oral do projeto de dissertação/tese. 

04 nov. a 23 nov. 
2022 

(i) Defesa Oral, pela/o candidata/o, do projeto de dissertação/tese (Barema - Anexo VI) e  
(ii) Análise de Currículo Documentado (pela Comissão; barema – Anexo VII [mestrado] / Anexo 

VIII [doutorado]) 

25 nov. 2022 
a partir das 15h 

Divulgação, na página eletrônica do PPGL-UESC, do resultado da Defesa Oral do projeto de 
dissertação/tese e da Análise do Currículo documentado  

29 nov. 2022 
até as 23h59min 

Prazo para interposição de recursos ao resultado preliminar do processo seletivo, podendo ser 
no todo ou em partes específicas. (via formulário de recurso: https://forms.gle/WaAtu8b7FXTi4iUe8) 

02 dez. 2022 
a partir das 15h 

Divulgação, na página eletrônica do PPGL-UESC, do resultado da análise dos recursos ao 
resultado preliminar do processo seletivo (sendo também considerado o resultado final, para 
posterior publicação de Portaria pela Reitoria da UESC). 
Divulgação dos procedimentos para a realização das bancas de verificação complementar 
de heteroidentificação à autodeclaração - referente às/aos candidatas/os negras/os 
(pretos e pardos) inscritas/os no sistema de reserva de vagas. 

até 14 dez.2022 Publicação/Divulgação de Portaria UESC com o Resultado Final do processo seletivo. 

 
 
 

Comissão de Seleção 
Edital UESC 097/2022 
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