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EDITAL 08/2018 
 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
LITERATURA PARA O CURSO DE MESTRADO INTERNACIONAL NO ÂMBITO DO 

ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE 
DIPLOMAÇÃO MÚLTIPLA ENTRE AS UNIVERSIDADES DE NANTES (FRANÇA), 

UNIVERSIDADE DE AVEIRO (PORTUGAL) E UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (BRASIL) 
PARA INGRESSO NO SEGUNDO SEMESTRE 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 02/2018, nos 
itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do edital. 

 
 

Onde se lê: 
 
 

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
 

 
3.2. Poderão inscrever-se no processo seletivo candidatos ingressos no Programa de Pós-

Graduação em Literatura e que até a data final destinada as inscrições deste edital, ou seja, 
29/06/2018, não tenham defendido dissertação de mestrado devendo migrar 
automaticamente para este edital. 

 
 

7. DO CRONOGRAMA 
 

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 
 

DATA ETAPA HORÁRIO 

18/06/2018 a 29/06/2018 Período de inscrições Conforme item 
3.1 deste edital 

Até 05/07/2018 Divulgação da homologação das inscrições a partir das 14h 



 

05/07/2018 Divulgação da homologação da certificação em 
Língua Francesa** 

a partir das 14h 

Até 05/07/2018 Divulgação do resultado da avaliação de 
Projetos de pesquisa 

a partir das 17h 

Até 12/07/2018 Resultado final da seleção a partir das 17h 

Até 13/07/2018 
Confirmação de ingresso e assinatura do termo de 
compromisso (Anexo IV) por parte do candidato 
selecionado via e-mail 

9h às 17h 

Obs.: A divulgação dos resultados de todas as etapas será afixada no local indicado no endereço 
eletrônico www.poslit.unb.br e na Secretaria do Póslit. 

 
 
Leia-se 
 
 

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
 

 
3.2. Poderão inscrever-se no processo seletivo candidatos ingressos no Programa de Pós-

Graduação em Literatura e que até a data final destinada as inscrições deste edital, ou seja, 
31/07/2018, não tenham defendido dissertação de mestrado devendo migrar automaticamente 
para este edital. 

 
 

7. DO CRONOGRAMA 
 
 

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 
 

DATA ETAPA HORÁRIO 

18/06/2018 a 31/07/2018 Período de inscrições Conforme item 
3.1 deste edital 

Até 03/08/2018 Divulgação da homologação das inscrições a partir das 14h 

07/08/2018 Divulgação da homologação da certificação em 
Língua Francesa** 

a partir das 14h 



 

Até 10/08/2018 Divulgação do resultado da avaliação de 
Projetos de pesquisa 

a partir das 17h 

Até 13/08/2018 Resultado final da seleção a partir das 17h 

Até 16/08/2018 
Confirmação de ingresso e assinatura do termo de 
compromisso (Anexo IV) por parte do candidato 
selecionado via e-mail 

9h às 17h 

 

Obs.: A divulgação dos resultados de todas as etapas será afixada no local indicado no endereço 
eletrônico www.poslit.unb.br e na Secretaria do Póslit. 

 
 

 
Brasília, 02 de julho de 2018. 

 
Prof. Dr. Danglei de Castro Pereira 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Literatura 
 Departamento de Teoria Literária e Literaturas 
Instituto de Letras – Universidade de Brasília 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


