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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM   
LITERATURA EDITAL 06/2019 

 
SELEÇÃO DE CANDIDATOS SURDOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

LITERATURA PARA OS CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO PARA INGRESSO NO 
PRIMEIRO PERÍODO LETIVO DE 2020. 

 
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Literatura, no uso de suas 
atribuições legais, torna público e estabelece o Edital Nº06/2019, de retificação do Edital 
04/2019, no item a seguir descrito, mantendo inalterados os demais itens do edital. 
 
 
Item 3.2. 
Onde se lê: 
 

3.2. Para fins de registro, os candidatos deverão anexar na plataforma de inscrições (link 
www.inscricaoposgraduacao.unb.br) cópia, em pdf, dos seguintes documentos: 
 

a) Diploma do Curso Superior em caso de candidatos para o mestrado e diploma de 
Mestrado no caso de candidatos para o Doutorado;  

b) Histórico Escolar do Curso Superior em caso de candidatos para o Mestrado e 
histórico escolar de mestrado em caso de candidatos para o Doutorado. 

c) Carteira de Identidade; 
d) CPF;  
e) Título de Eleitor com o Último Comprovante de Votação ou a Certidão de 

Quitação Eleitoral (que pode ser obtida na página eletrônica www.tse.gov.br);   
f) Certificado de Reservista (candidatos do sexo masculino);  
g) Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), página de identificação do passaporte, 

acompanhado do visto e documento com o nome dos pais do candidato, no caso 
de candidato estrangeiro ou naturalizado;  

h) Comprovante de conclusão do mestrado para os candidatos ao doutorado;  
i) Comprovante de pagamento de inscrição;  

 
Leia-se: 
 

3.2. Para fins de registro, os candidatos deverão enviar e-mail para, 
registroposlit@gmail.com cópia, em pdf, dos seguintes documentos: 
 

a) Diploma do Curso Superior em caso de candidatos para o mestrado e diploma de 
Mestrado no caso de candidatos para o Doutorado;  

b) Histórico Escolar do Curso Superior em caso de candidatos para o Mestrado e 
histórico escolar de mestrado em caso de candidatos para o Doutorado. 

c) Carteira de Identidade; 
d) CPF;  
e) Título de Eleitor com o Último Comprovante de Votação ou a Certidão de 

Quitação Eleitoral (que pode ser obtida na página eletrônica www.tse.gov.br);   
f) Certificado de Reservista (candidatos do sexo masculino);  
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g) Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), página de identificação do passaporte, 
acompanhado do visto e documento com o nome dos pais do candidato, no caso 
de candidato estrangeiro ou naturalizado;  

h) Comprovante de conclusão do mestrado para os candidatos ao doutorado;  
i) Comprovante de pagamento de inscrição;  

 
Item 3.7. 
Onde se lê: 
 
3.7. Após a finalização da seleção, o candidato aprovado, deve anexar cópia, em PDF, 
dos documentos originais constantes no item 3.1. com a respectiva declaração de cópia 
autêntica (anexo VI), na plataforma de inscrições através do link 
www.inscricaoposgraduacao.unb.br, impreterivelmente, na data designada para 
confirmação do ingresso no Curso de Mestrado ou Doutorado, conforme este edital. 
Neste momento, os documentos serão encaminhados para o registro acadêmico 
perante a Secretaria de Administração Acadêmica da Universidade de Brasília 
(SAA/UnB).  
 
Leia-se: 
 
3.7. Após a finalização da seleção, o candidato aprovado, deve enviar e-mail para  
registroposlit@gmail.com cópia, em PDF, dos documentos originais constantes no item 
3.2. com a respectiva declaração de cópia autêntica (anexo VI), impreterivelmente, na 
data designada para confirmação do ingresso no Curso de Mestrado ou Doutorado, 
conforme este edital. Neste momento, os documentos serão encaminhados para o 
registro acadêmico perante a Secretaria de Administração Acadêmica da Universidade 
de Brasília (SAA/UnB).  
 
Item 7.1. 
Onde se lê: 
 
7.1. As datas e horários de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do 

processo seletivo, bem como da divulgação dos respectivos resultados, constam das 

tabelas abaixo:  

 
 
MESTRADO E DOUTORADO 
DATA  ETAPA  HORÁRIO  

15/10/2019 a 22/10/2019  Período de inscrições  Conforme item 3.1 deste edital  

24/10/2019 Divulgação da homologação das 
inscrições  

a partir das 18h  

28/10/2019 Realização da Prova Escrita de 
Conhecimentos sobre Literatura e 
Teoria Literária. 

14h -18h  

30/10/2019  Resultados da prova de 
Conhecimentos. 

Até 18h.  
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31/10/2019 Resultado da Avaliação de Projeto  a partir das 18h  

01/11/2019 Divulgação da ordem de realização 
da etapa de Arguição Teórica e 
Metodológica 

a partir das 18h 

11/11/2019 Realização da Arguição teórica e 
metodológica  

8h às 18h 

14/11/2019 Resultado da Arguição teórica e 
metodológica 

a partir das 18h 

19/11/2019 Resultado final da seleção a partir das 18h 

Até 29/11/2019 Confirmação de ingresso e 
assinatura do termo de 
compromisso (Anexo IV) por parte 
do candidato selecionado e envio 
da documentação prevista no item 
3.2 

9h às 17h 

 
 
Parágrafo Único – A divulgação dos resultados de todas as etapas será afixada no local 
indicado no item 3.7 deste edital ou pelo endereço eletrônico www.poslit.unb.br.  
 
Leia-se: 
 
7.1. As datas e horários de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do 

processo seletivo, bem como da divulgação dos respectivos resultados, constam das 

tabelas abaixo:  

 
 
MESTRADO E DOUTORADO 
DATA  ETAPA  HORÁRIO  

15/10/2019 a 22/10/2019  Período de inscrições  Conforme item 3.1 deste edital  

24/10/2019 Divulgação da homologação das 
inscrições  

a partir das 18h  

29/10/2019 Realização da Prova Escrita de 
Conhecimentos sobre Literatura e 
Teoria Literária. 

14h -18h  

30/10/2019  Resultados da prova de 
Conhecimentos. 

a partir 18h.  

31/10/2019 Resultado da Avaliação de Projeto  a partir das 18h  

01/11/2019 Divulgação da ordem de realização 
da etapa de Arguição Teórica e 
Metodológica 

a partir das 18h 

11/11/2019 Realização da Arguição teórica e 
metodológica  

8h às 18h 

14/11/2019 Resultado da Arguição teórica e 
metodológica 

a partir das 18h 

19/11/2019 Resultado final da seleção a partir das 18h 

Até 29/11/2019 Confirmação de ingresso e 
assinatura do termo de 
compromisso (Anexo IV) por parte 
do candidato selecionado e envio 
da documentação prevista no item 
3.2 

9h às 17h 
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Parágrafo Único – A divulgação dos resultados de todas as etapas será afixada no local 
indicado no item 3.7 deste edital ou pelo endereço eletrônico www.poslit.unb.br.  
 
Anexo IV 
Onde se lê: 
 

 

ANEXO IV 
 

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO 
DO CANDIDATO 

 
 

Prezado candidato(a), em caso de ser selecionado(a), favor confirmar seu ingresso no 

Curso do PósLit mediante assinatura e entrega do presente documento abaixo na 

plataforma de inscrições através do link www.inscricaoposgraduacao.unb.br., 

impreterivelmente, até o dia 22/11/2019, conforme o presente edital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eu, 

 

, confirmo minha inscrição no primeiro período letivo de 2020 no Curso de Mestrado 

Acadêmico/Curso de Doutorado – Edital POSLIT 04/2019 e assumo o compromisso 

de dedicar-me ao Curso de Mestrado/Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 

Literatura da Universidade de Brasília, tenho conhecimento do cumprimento das 

atividades pertinentes à formação de Pós-Graduação stricto sensu, conforme 

estabelece o Regulamento do POSLIT. 

 
 
 
 
 
 
 

Brasília,  de  de 
2019. 

 
 
 
 
 
 

 

Assinatura do Candidato. 
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Leia-se: 

 
 
 
 
Brasília, DF, 24 de outubro de 2019 
 

 
 

Prof. Erivelto da Rocha Carvalho 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Literatura (PósLit.) 

Departamento de Teoria Literária e Literaturas Instituto de Letras – Universidade de Brasília 

 

ANEXO IV 
 

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO 
DO CANDIDATO 

 
 

Prezado candidato(a), em caso de ser selecionado(a), favor confirmar seu ingresso no 

Curso do PósLit mediante assinatura e envio do presente documento via e-mail, 

registroposlit@gmail.com, impreterivelmente, até o dia 29/11/2019, conforme o presente 

edital. 

 
 
 
 
 

Eu, 

 

, confirmo minha inscrição no primeiro período letivo de 2020 no Curso de Mestrado 

Acadêmico/Curso de Doutorado – Edital POSLIT 04/2019 e assumo o compromisso 

de dedicar-me ao Curso de Mestrado/Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 

Literatura da Universidade de Brasília, tenho conhecimento do cumprimento das 

atividades pertinentes à formação de Pós-Graduação stricto sensu, conforme 

estabelece o Regulamento do POSLIT. 

 
 
 
 
 

Brasília,  de  de 
2019. 

 
 
 
 
 
 

 

Assinatura do Candidato. 


