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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Letras 

 

 

EDITAL N.º 01/2019 – PPGLET/UNIFAP 

 

RETIFICAÇÃO N. 02 

 

A Comissão do Processo Seletivo (Turma 2020) do Programa de Pós-graduação em 

Letras (PPGLET) da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) torna público a presente 

RETIFICAÇÃO ao Edital N. 01/2019-PPGLET/UNIFAP. 

 

Onde se lê: 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Letras (PPGLET) da Universidade 

Federal do Amapá (UNIFAP) torna público o presente Edital de Seleção para o Curso de 

Mestrado em Letras - Turma 2020, com inscrição de candidatos/as no período de 16 de 

setembro de 2019 a 16 de outubro de 2019, para ingresso de discentes no 1º Semestre 

Letivo de 2020, conforme Calendário do PPGLET/UNIFAP, disponível em 

www2.unifap.br/ppglet. 

 

Leia-se: 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Letras (PPGLET) da Universidade 

Federal do Amapá (UNIFAP) torna público o presente Edital de Seleção para o Curso de 

Mestrado em Letras - Turma 2020, com inscrição de candidatos/as no período de 16 de 

setembro de 2019 a 23 de outubro de 2019, para ingresso de discentes no 1º Semestre 

Letivo de 2020, conforme Calendário do PPGLET/UNIFAP, disponível em 

www2.unifap.br/ppglet. 

 

No item 2.4. 

Onde se lê: 

Germana Salles 

 

Leia-se: 

Germana Sales 
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No item 2.4. 

Onde se lê: 

Linha de pesquisa (2) 

Literatura, Cultura e Memória 

Total da linha de pesquisa: 02 06 

 

Leia-se: 

Linha de pesquisa (2) 

Literatura, Cultura e Memória 

Total da linha de pesquisa: 02 05 

 

Onde se lê: 

3.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico 

www.unifap.br/depsec, a partir do dia 16 de setembro de 2019 até 23h59min de 16 de 

outubro de 2019, observando-se o horário local. 

 

Leia-se: 

3.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico 

www.unifap.br/depsec, a partir do dia 16 de setembro de 2019 até 23h59min de 23 de 

outubro de 2019, observando-se o horário local. 

 

Onde se lê: 

3.6. A lista das inscrições homologadas com os nomes dos candidatos que atenderam aos 

requisitos de inscrição estabelecidos neste edital será divulgada nos endereços eletrônicos 

www.unifap.br e www2.unifap.br/ppglet, no dia 18 de outubro de 2019 até 23h59min. 

 

Leia-se: 

3.6. A lista das inscrições homologadas com os nomes dos candidatos que atenderam aos 

requisitos de inscrição estabelecidos neste edital será divulgada nos endereços eletrônicos 

www.unifap.br e www2.unifap.br/ppglet, no dia 25 de outubro de 2019 até 23h59min. 

 

Onde se lê: 

4.2.5. A prova escrita será aplicada no dia 06 de novembro de 2019, com início às 09h 

e término às 12h, em local específico a ser divulgado no dia 22 de outubro de 2019, nos 

endereços eletrônicos www.unifap.br e www2.unifap.br/ppglet. 

 

Leia-se: 

4.2.5. A prova escrita será aplicada no dia 06 de novembro de 2019, com início às 09h 

e término às 12h, em local específico a ser divulgado no dia 29 de outubro de 2019, nos 

endereços eletrônicos www.unifap.br e www2.unifap.br/ppglet. 
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Onde se lê: 

4.3.1.1. A Etapa II (projeto de pesquisa e entrevista) será avaliada com base nos critérios 

expostos no Anexo VII. 

 

Leia-se: 

4.3.1.1. A Etapa II (projeto de pesquisa e entrevista) será avaliada com base nos critérios 

expostos no Anexo VI, em que será atribuída nota de 0,0 a 10,0 e será aprovado/a o/a 

candidato/a que obtiver, no mínimo, 7,0 (sete). 

 

O item 4.5.5 passa a ter a seguinte redação: 

4.5.5. Será aceito como comprovante de proficiência em língua estrangeira documento 

oriundo do Exame de Proficiência em Compreensão de Leitura em Língua Estrangeira 

(PCLLE), emitido pela Universidade do Estado do Amapá (UEAP), com conceito 

mínimo A (9,0 a 10,0) ou B (7,5 a 8,9).  

 

Onde se lê: 

4.5.5. Será eliminado/a o/a candidato/a que não apresentar o comprovante de proficiência 

em língua estrangeira no local e horário definidos pela comissão do processo seletivo. 

 

Leia-se: 

4.5.6. Será eliminado/a o/a candidato/a que não apresentar o comprovante de proficiência 

em língua estrangeira no local e horário definidos pela comissão do processo seletivo. 

 

Onde se lê: 

5.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico 

www.unifap.br/depsec, a partir do dia 16 de setembro de 2019 até 23h59min de 16 de 

outubro de 2019, observando-se o horário local. 

 

Leia-se: 

5.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico 

www.unifap.br/depsec, a partir do dia 16 de setembro de 2019 até 23h59min de 23 de 

outubro de 2019, observando-se o horário local. 

 

Onde se lê: 

5.1.5. A lista das inscrições homologadas com os nomes dos candidatos que atenderam 

aos requisitos de inscrição estabelecidos neste edital será divulgada nos endereços 

eletrônicos www.unifap.br e www2.unifap.br/ppglet, no dia 18 de outubro de 2019 até 

23h59min, horário local. 

 

Leia-se: 

5.1.5. A lista das inscrições homologadas com os nomes dos candidatos que atenderam 

aos requisitos de inscrição estabelecidos neste edital será divulgada nos endereços 

eletrônicos www.unifap.br e www2.unifap.br/ppglet, no dia 25 de outubro de 2019 até 

23h59min, horário local. 
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No item 9.2. 

Onde se lê: 

Período de inscrição online 16/09/2019 a 

16/10/2019  

Divulgação da lista provisória de candidatos/as com a inscrição homologada 18/10/2019 

Prazo para recurso da homologação de inscrição 21/10/2019 

Divulgação da lista definitiva de candidatos/as com a inscrição 

homologada 

22/10/2019 

Divulgação dos locais e horários da Etapa I (prova escrita) 22/10/2019 

 

Leia-se: 

Período de inscrição online 16/09/2019 a 

23/10/2019  

Divulgação da lista provisória de candidatos/as com a inscrição homologada 25/10/2019 

Prazo para recurso da homologação de inscrição 28/10/2019 

Divulgação da lista definitiva de candidatos/as com a inscrição 

homologada 

29/10/2019 

Divulgação dos locais e horários da Etapa I (prova escrita) 29/10/2019 

 

No item 9.3. 

Onde se lê: 

Período de inscrição online 16/09/2019 a 

16/10/2019  

Divulgação da lista provisória de candidatos/as com a inscrição homologada 18/10/2019 

Prazo para recurso da homologação de inscrição 21/10/2019 

Divulgação da lista definitiva de candidatos/as com a inscrição 

homologada 

22/10/2019 

Divulgação dos locais e horários da Etapa I (prova escrita) 22/10/2019 
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Leia-se: 

Período de inscrição online 16/09/2019 a 

23/10/2019  

Divulgação da lista provisória de candidatos/as com a inscrição homologada 25/10/2019 

Prazo para recurso da homologação de inscrição 28/10/2019 

Divulgação da lista definitiva de candidatos/as com a inscrição 

homologada 

29/10/2019 

 

Onde se lê: 

10.2.1. O candidato deve entregar formulário do atendimento especial (Anexo XV) na 

Secretaria do DPG, no Campus Marco Zero (Macapá/AP), nos dias 23 e 24 de outubro 

de 2019, no horário de 08h30min às 11h30min e 14h30min às 17h30min. 

 

Leia-se: 

10.2.1. O candidato deve entregar formulário do atendimento especial (Anexo XV) na 

Secretaria do DPG, no Campus Marco Zero (Macapá/AP), no dia 30 de outubro de 2019, 

no horário de 08h30min às 11h30min e 14h30min às 17h30min. 

 

 

Macapá, 14 de outubro de 2019 

 

Profa. Dra. Fernanda Cristina Encarnação dos Santos  

Presidente em exercício da Comissão do Processo Seletivo (Turma 2020) 

Portaria N. 1401/2019-UNIFAP 

 


