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SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL UNB/UFAM 
(DINTER) DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LITERATURA PARA O PRIMEIRO PERÍODO 

LETIVO DE 2018 
 
 O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Literatura da 
Universidade de Brasília, no uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece a 
retificação do Edital 04/2017, nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais 
itens do edital. 
 
Onde se lê: 
 
5. DAS INSCRIÇÕES 
 
5.1. Poderão inscrever-se no processo seletivo os candidatos mestres em letras e áreas afins. 
 
Leia-se: 
 
5. DAS INSCRIÇÕES 
 
5.1 Poderão inscrever-se no processo seletivo os candidatos mestres em letras e áreas afins, que sejam 
professores da UFAM ou SEDUC/AM ou SEMED/Manaus. 
 
Onde se lê: 
 
5.2. No ato da inscrição, que será realizada exclusivamente por meio digital, conforme o item 4.1, 
deverão ser apresentadas versões digitalizadas dos seguintes documentos: 
 
- Termo de compromisso para ingresso no Doutorado DINTER/UnB, conforme Modelo do Anexo I. 
 
- Currículo Lattes, (disponível para preenchimento no endereço eletrônico 
http://lattes.cnpq.br/index.htm); 
 
- Projeto de pesquisa, em conformidade com o item 7.1. 
 
- Diploma de MESTRADO ou ata de defesa de dissertação de Mestrado. 
 
- Documento de Identidade com foto. 
 
- Declaração de que o candidato foi aprovado, com nota igual ou superior a 7,0 (sete), em prova de 
língua estrangeira (diferente da língua escolhida para o Mestrado) em inglês ou francês ou espanhol, 
em seleção realizada pelo Programa de Pós-graduação em Letras - PPGL, na Faculdade de Letras da 
Universidade Federal do Amazonas, Campus Universitário, Bairro, nos últimos 18 (dezoito) meses, a 
contar da data de inscrição neste processo seletivo. 
 
- Ficha de Inscrição totalmente preenchida e assinada, conforme modelo disponível no Anexo II deste 
Edital. 



 

Leia-se: 
 
5.2. No ato da inscrição, que será realizada exclusivamente por meio digital, conforme o item 4.1, 
deverão ser apresentadas versões digitalizadas dos seguintes documentos: 
 
- Termo de compromisso para ingresso no Doutorado DINTER/UnB, conforme Modelo do Anexo I. 
 
- Currículo Lattes, (disponível para preenchimento no endereço eletrônico 
http://lattes.cnpq.br/index.htm); 
 
- Projeto de pesquisa, em conformidade com o item 7.1. 
 
- Diploma de MESTRADO ou ata de defesa de dissertação de Mestrado e histórico escolar do 
Mestrado. 
 
- Documento de Identidade com foto. 
 
- Declaração de que o candidato foi aprovado, com nota igual ou superior a 7,0 (sete), em prova de 
língua estrangeira (diferente da língua escolhida para o Mestrado) em inglês ou francês ou espanhol, 
em seleção realizada pelo Programa de Pós-graduação em Letras - PPGL, na Faculdade de Letras da 
Universidade Federal do Amazonas, Campus Universitário, Bairro, nos últimos 18 (dezoito) meses até 
a data de inscrição neste processo seletivo. 
 
- Ficha de Inscrição totalmente preenchida e assinada, conforme modelo disponível no Anexo II deste 
Edital. 
 
- Documento comprobatório de vínculo com a UFAM ou SEDUC/Am ou SEMED/Manaus. 
 
 
Onde se lê: 
 
7. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

7.2. Arguição teórica e metodológica. A arguição teórica e metodológica terá duração máxima de 20 
(trinta) minutos e será realizada presencialmente ou à distância. As arguições teóricas e metodológicas, 
bem como seu local e modalidades de comunicação, serão divulgadas oportunamente por um calendário 
específico.  
 
Leia-se: 
 
7. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

7.2. Arguição teórica e metodológica. A arguição teórica e metodológica terá duração máxima de 20 
(vinte) minutos e será realizada presencialmente ou à distância. As arguições teóricas e metodológicas, 
bem como seu local e modalidades de comunicação, serão divulgadas oportunamente por um calendário 
específico.  
 
Onde se lê: 
 
8. DA FORMA DE AVALIAÇÃO 
 
8.3. Prova de proficiência. Esta etapa é eliminatória. Apenas seguirão no processo seletivo os candidatos 
que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete). 
 



 

Leia-se: 
 
8. DA FORMA DE AVALIAÇÃO 
 
8.3. Prova de proficiência. Esta etapa é eliminatória e será realizada nas dependências da 
UFAM/Manaus. Apenas seguirão no processo seletivo os candidatos que obtiverem nota igual ou 
superior a 7,0 (sete). 
 
Onde se lê: 
 
10. DO CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO 
 
10.1. As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo seletivo, bem 
como da divulgação dos respectivos resultados, constam da tabela abaixo: 
 
DATA ETAPA HORÁRIO 

10/09/2017 a 10/10/2017 Período de inscrições 
 

0:00h às 23:59h  
 
 11/10/2017  Divulgação das inscrições 

homologadas. 
Até às 18:00h 

16/10/2017  Prova de proficiência 
Até às 18:00h 

19/10/2017  Divulgação de resultados prova 
proficiência 

 

Até às 18:00h 

21/10/2017  Divulgação da avaliação de projetos Até às 18:00h 

24/10/2017  
Divulgação de calendário para 
arguição  

Até às 18h 

25 a 27/10/2017  Realização das arguições teóricas 
e metodológicas 

De acordo com tabela a ser 
divulgada 

31/10/2017  Divulgação de resultados Até às 18:00h 

 
 
Leia-se: 
 
10. DO CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO 
 
10.1. As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo seletivo, bem 
como da divulgação dos respectivos resultados, constam da tabela abaixo: 



 

 
DATA ETAPA HORÁRIO 

10/09/2017 a 10/10/2017 Período de inscrições 
 

0:00h às 23:59h  
 
 11/10/2017  Divulgação das inscrições 

homologadas. 
Até às 18:00h 

16/10/2017  Prova de proficiência 
Até às 18:00h 

19/10/2017  Divulgação de resultados prova 
proficiência 

 

Até às 18:00h 

21/10/2017  Divulgação da avaliação de projetos Até às 18:00h 

24/10/2017  
Divulgação de calendário para 
arguição  

Até às 18h 

25 a 27/10/2017  Realização das arguições teóricas 
e metodológicas 

De acordo com tabela a ser 
divulgada 

31/10/2017  Divulgação de resultados Das 14:00 às 18:00h 

 

Brasília, 29 de agosto de 2017 
 

     Prof. Dr. Danglei de Castro Pereira 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Literatura 

da Universidade de Brasília 
 

                                                 
Professora Dra Maria da Glória Magalhães dos Reis 

Coordenadora DINTER – Doutorado Interinstitucional 
 do Programa de Pós-Graduação em Literatura da Universidade de Brasília 


