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PORTARIA REITORIA UESC Nº 58 
 

 
A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz 

– UESC, no uso de suas atribuições,  
 
 
 

RESOLVE 
 
 

Art. 1º - Retificar o Edital UESC nº 222/2016, que 
tornou pública a abertura das inscrições para seleção de vagas 
remanescentes da Linha A (aluno regular) para o programa de Pós-graduação 
em Letras: Linguagens e Representações – Nível Mestrado Acadêmico, 
conforme indicado a seguir: 
  
> No Item Calendário, onde se lê: 

 

6 de março de 2017 
Divulgação dos resultados das provas de conhecimento específico, no 
mural do Colegiado do Mestrado em Letras: Linguagens e 
Representações, a partir das 14h. 

7 de março de 2017 Prazo para entrada de recurso (prova de conhecimento específico). 

9 de março de 2017 
Resultado do recurso (prova de conhecimento específico), a partir das 
14h. 

17 de março 2017 
Análise do Curriculum Vitae e do histórico escolar de graduação, do 
texto expositivo e defesa oral, conforme cronograma a ser divulgado 
pela Secretaria do Colegiado do Mestrado. 

22 de março de 2017 

Resultado da Análise do Curriculum vitae e do histórico escolar de 
graduação, do texto expositivo e defesa oral, bem como Resultado 
Final, no mural do Colegiado do Mestrado em Letras: Linguagens e 
Representações, a partir das 14h.  

23 de março de 2017 
Prazo para entrada de recurso (Análise do Curriculum vitae, análise do 
texto expositivo e defesa oral, bem como Resultado Final). 

30 de março de 2017 
Resultado do recurso (Análise do Curriculum Vitae, análise do texto 
expositivo e defesa oral, bem como Resultado Final), a partir das 14h. 

31 de março de 2017 

Divulgação do resultado final, no site da UESC (www.uesc.br) e no 
mural do Colegiado do Mestrado em Letras: Linguagens e 
Representações, a partir das 14h. 
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> Leia-se: 

21 de fevereiro de 2017 
Divulgação dos resultados das provas de conhecimento específico, no 
mural do Colegiado do Mestrado em Letras: Linguagens e 
Representações, a partir das 14h. 

22 de fevereiro de 2017 Prazo para entrada de recurso (prova de conhecimento específico). 

24 de fevereiro de 2017 
Resultado do recurso (prova de conhecimento específico), a partir das 
14h. 

02 de março de 2017 
Análise do Curriculum Vitae e do histórico escolar de graduação, do 
texto expositivo e defesa oral, conforme cronograma a ser divulgado 
pela Secretaria do Colegiado do Mestrado. 

06 de março de 2017 

Resultado da Análise do Curriculum vitae e do histórico escolar de 
graduação, do texto expositivo e defesa oral, bem como Resultado 
Final, no mural do Colegiado do Mestrado em Letras: Linguagens e 
Representações, a partir das 14h.  

07 de março de 2017 
Prazo para entrada de recurso (Análise do Curriculum vitae, análise do 
texto expositivo e defesa oral, bem como Resultado Final). 

08 de março de 2017 
Resultado do recurso (Análise do Curriculum Vitae, análise do texto 
expositivo e defesa oral, bem como Resultado Final), a partir das 14h. 

09 de março de 2017 
Divulgação do resultado final, no site da UESC (www.uesc.br) e no 
mural do Colegiado do Mestrado em Letras: Linguagens e 
Representações, a partir das 14h. 

 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido 
Edital.  
 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 17 de janeiro de 2017. 
 
 
 

ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO 
REITORA 

 
 


