
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: LINGUAGEM E IDENTIDADE 

MESTRADO E DOUTORADO 

 

Edital PROPEG nº 24/2019 

 

Seleção pública de candidatos para o preenchimento de 15 (quinze) vagas para o Curso 

de Doutorado e 23 (vinte e três) vagas para o Curso de Mestrado em Letras: Linguagem 

e Identidade – Turmas 2020 

 

Adendo II 

No Item 4.4, após os quadros com a distribuição das vagas por linhas de pesquisa. 

Onde se lê: 

OBSERVAÇÃO: O candidato a uma das vagas destinadas às políticas afirmativas que 

escolher uma Linha de Pesquisa que não contemple ou não disponha dessa vaga, concorrerá 

exclusivamente às vagas destinadas à ampla concorrência.   

 

Leia-se: 
OBSERVAÇÃO: O candidato inscrito em uma vaga de política afirmativa que não tiver sido 

ofertada na Linha de Pesquisa de seu interesse concorrerá às vagas destinadas à ampla 

concorrência. Em caso de vaga remanescente na mesma política afirmativa em Linha de 

Pesquisa diversa, referido candidato terá preferência em eventual remanejamento dessa vaga 

pelo Colegiado do PPGLI, obedecendo à ordem decrescente de classificação e havendo 

disponibilidade de orientador. 

 

No item VI - DA INSCRIÇÃO  

Onde se lê: 

As inscrições serão gratuitas, em formato eletrônico, no período de 26 de outubro a 1º de 

novembro de 2019 no site da Universidade Federal do Acre, por intermédio do link: 

http://sistemas.ufac.br/ppgli 

 

Leia-se: 
As inscrições serão gratuitas, em formato eletrônico, no período de 28 de outubro a 1º de 

novembro de 2019 no site da Universidade Federal do Acre, por intermédio do link: 

http://sistemas.ufac.br/ppgli 
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Os demais itens permanecem como estão. 

 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagem e Identidade 

Rio Branco, Acre, 17 de outubro de 2019. 

 

Professora Dra. Margarida Lima Carvalho 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

(Original assinado) 

 

Professor Dr. Gerson Rodrigues de Albuquerque 

Coordenador do PPGLI da UFAC 

(Original assinado) 


