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PORTARIA REITORIA UESC Nº 518  
 

 
 
 

O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, no uso de suas 

atribuições, 

 

 

RESOLVE 
 
 

Art. 1º - Retificar, com destaque para a prorrogação do prazo para inscrições, o Edital 

UESC nº 055/2020, que abriu Inscrições para o processo seletivo para os cursos de 

Mestrado (2021-2023) e Doutorado (2021-2025) em Letras: Linguagens e Representações - 

PPGL-UESC, conforme a seguir (com alterações específicas grifadas em negrito, quando 

couber): 

 

Referente à documentação 

Local  Onde se lê Leia-se 

 

1.2.1 - b 

Cópia (pdf) de diploma de graduação plena 
(frente e verso) acompanhada do histórico 
acadêmico, com o Coeficiente de Rendimento 
Acadêmico (CRAA), ou similar, devidamente 
explicitado, em arquivo nomeado conforme 
indicado no Anexo X deste edital. 

Cópia (pdf) de diploma de graduação plena 
(frente e verso) acompanhada do histórico 
acadêmico, em arquivo nomeado conforme 
indicado no Anexo X deste edital. 

 

Anexo VII 

Item 1 

Pontuação – média geral Pontuação – média geral (média aritmética 
das notas nas disciplinas/componentes) 

Anexo X 

Parte C / 
Documentação 

Mestrado  

Arquivo 2 - Diploma de graduação plena (frente 
e verso) acompanhada do histórico escolar, com 
o Coeficiente de Rendimento Acadêmico 
(CRAA), ou similar, devidamente explicitado 

Arquivo 2 - Diploma de graduação plena (frente 
e verso) acompanhada do histórico escolar. 
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Referente a ajustes no cronograma (seção 2.2) pela prorrogação do prazo para inscrições 

Onde se lê Leia-se 

17 set. – 26 out. 2020 / Período de inscrição: das 9h do 
dia 17 de setembro às 22h do dia 26 de outubro de 2020, 
via formulário de inscrição online, disponível em:  

https://forms.gle/MjhnrzvtzHVqzjy49 

17 set. – 03 nov. 2020 / Período de inscrição: das 9h do 
dia 17 de setembro às 22h do dia 03 de novembro de 
2020, via formulário de inscrição online, disponível em:  

https://forms.gle/7rRi31EnRyNPYTpQ8 

30 out. 2020 a partir das 14h / Divulgação das inscrições 
homologadas [...]. 

06 nov. 2020 a partir das 14h / Divulgação das inscrições 
homologadas [...]. 

03 nov. 2020 até as 18h /Prazo para interposição de 
recursos à homologação das inscrições. [...] 

09 nov. 2020 até as 18h / Prazo para interposição de 
recursos à homologação das inscrições. [...] 

05 nov. 2020 a partir das 14h / Divulgação, na página 
eletrônica do PPGL, do resultado dos recursos à 
homologação das inscrições e do cronograma de dias e 
horários, por candidato, para a aplicação da Prova Oral 
de conhecimento específico e da Defesa Oral do projeto 
de dissertação/tese.  /  Divulgação [...] do link individual 
para a sala de videoconferência [...]. 

11 nov. 2020 a partir das 14h / Divulgação, na página 
eletrônica do PPGL, do resultado dos recursos à 
homologação das inscrições e do cronograma de dias e 
horários, por candidato, para a aplicação da Prova Oral 
de conhecimento específico e da Defesa Oral do projeto 
de dissertação/tese.  /  Divulgação [...] do link individual 
para a sala de videoconferência [...]. 

11-24 nov. 2020 / (1) Defesa Oral [...] (2) Prova Oral [...]. 16-27 nov. 2020 / (1) Defesa Oral [...] (2) Prova Oral [...]. 

26 nov. 2020 a partir das 14h / Divulgação, na página 
eletrônica do PPGL-UESC, do resultado preliminar [...]. 

01 dez. 2020 a partir das 14h / Divulgação, na página 
eletrônica do PPGL-UESC, do resultado preliminar [...]. 

27 nov. 2020 até as 18h / Prazo para interposição de 
recursos ao resultado preliminar do processo seletivo [...] 

03 dez. 2020 até as 18h / Prazo para interposição de 
recursos ao resultado preliminar do processo seletivo [...] 

03 dez. 2020 a partir das 14h / 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 [...] 

08 dez. 2020 a partir das 14h / 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 [...] 

   

Art. 2º - As alterações na documentação exigida não afetam a análise, para efeitos de 
homologação de inscrições, das/dos candidatas/os que tiverem realizado suas inscrições 
dentro do prazo anteriormente previsto para término do período de inscrições. 

 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 23 de outubro de 2020. 

 
 

ALESSANDRO FERNANDES DE SANTANA 
REITOR 


