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EDITAL Nº 017/2018 – PPG-LETRAS
REAGENDAMENTO DAS PROVAS DO MESTRADO EM LETRAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e
Pesquisa (Propesq) e do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPG-Letras), do Câmpus de
Porto Nacional, torna público o reagendamento da realização das provas de Mestrado em
Letras, Edital Nº 005/2018 e fornece instruções para a realização das provas de mestrado
para os candidatos de fora do Estado do Tocantins.
1. DO NOVO CRONOGRAMA DAS PROVAS DE MESTRADO
1.1. Do Cronograma das Provas de Mestrado:
ETAPA

PERÍODO

LOCAL

02/07/2018
Das 14h às 18h (ampla concorrência)
Das 14h às 19h (candidatos surdos)

Câmpus de Porto Nacional
Salas do Bloco X (3P)

A partir de 20/07/2018

Site do Programa:
www.uft.edu.br/ppgletras

Até 2 dias úteis após a divulgação do
resultado provisório.

Via e-mail:
ppgletrasporto1@uft.edu.br

A partir de 06/08/2018

Site do Programa:
www.uft.edu.br/ppgletras

Envio do projeto

A partir da publicação do resultado
provisório até o dia 06/08/2018, às
23h59.
Obs.: Somente serão aceitos os projetos
dos candidatos aprovados na prova de
conhecimento específico ou candidatos
que solicitaram revisão de nota.

Via e-mail:
ppgletrasporto1@uft.edu.br

Prova de Língua
Estrangeira

20/08/2018
Das 14h às 17h (ampla concorrência)
Das 14h às 18h (candidatos surdos)

Câmpus de Porto Nacional

Entrevista

21/08/2018 - Horário a ser definido no
edital do resultado da prova de
conhecimento específico.

Câmpus de Porto Nacional

Entrega do Currículo

20 e 21/08/2018, das 8h30 às 12h30 e
das 13h30 às 17h30.

Secretaria do PPG-Letras
Câmpus de Porto Nacional

Divulgação do resultado
final da seleção

A partir de 27/08/2018

Site do Programa:
www.uft.edu.br/ppgletras

Prova de Conhecimento
Específico
Resultado provisório das
provas de conhecimento
específico
Pedidos de Revisão de
Nota
Resultado definitivo das
provas de conhecimento
específico

2. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DE MESTRADO PARA OS CANDIDATOS DE
FORA DO ESTADO DO TOCANTINS
2.1. Considerando o cancelamento das provas de mestrado devido à paralisação dos
caminhoneiros, o que gerou gastos financeiros a vários candidatos, os candidatos que não
residem no estado do Tocantins poderão realizar as provas de mestrado em seus respectivos
estados, respeitando estritamente as normas do presente edital e do edital de abertura da seleção
de mestrado.
2.2. Somente poderão realizar as provas fora do Estado do Tocantins os candidatos que residem
em outros estados.
2.3. O candidato deverá procurar em sua cidade, região ou em seu estado uma universidade com
um Programa de Pós-Graduação, com curso de Mestrado ou Doutorado, reconhecido pela Capes
que se disponibilize a aplicar a prova.
2.4. O candidato deverá solicitar a esse programa que realize a aplicação da prova para o
candidato em uma sala individual.
2.5. Após o candidato conseguir um Programa de Pós-Graduação que aplique a prova, o
Programa aplicador da prova deverá enviar um e-mail com a concordância do programa aplicar a
prova, cópia do reconhecimento do curso publicado no Diário Oficial da União, nome do(a)
coordenador(a), nome do docente que irá aplicar a prova, ambos acompanhados de número de
CPF, e-mail e telefone, além do nome do candidato.
2.6. Os candidatos surdos deverão solicitar um intérprete de libras para acompanhá-lo durante a
prova junto à instituição do programa aplicador da prova.
2.7. Para os candidatos surdos, o programa deverá disponibilizar uma sala individual para o
candidato, com um notebook ou um computador, sem acesso à internet, com uma câmera
adaptada ao computador para a filmagem da prova.
2.8. Pouco antes do início da prova de mestrado, o Programa de Pós-Graduação em Letras, da
UFT/Câmpus de Porto Nacional enviará a prova por e-mail, com as instruções para realização da
mesma.
2.9. O Mestrado em Letras do Câmpus de Porto Nacional não se responsabiliza em conseguir um
programa e/ou docente que aplique a prova para o candidato.
2.10. Todas as provas serão realizadas no dia 2 de julho de 2018, das 14h às 18h para os
candidatos ouvintes, e das 14h às 19h para os candidatos surdos, horário de Brasília. Para tanto,
os programas aplicadores das provas em estados com fusos horários diferentes do de Brasília
deverão adequar o horário da prova ao horário de Brasília.
2.11. O aplicador da prova será responsável por imprimir, aplicar, escanear a prova realizada
pelo candidato e enviar por e-mail ao Mestrado em Letras, ppgletrasporto1@uft.edu.br, logo
após o término da mesma.
2.12. No caso dos candidatos surdos, o aplicador deverá enviar anexado no e-mail somente o(s)
vídeo(s) com a resposta da prova filmada, sem a necessidade de enviar a prova escaneada.
2.13. Os casos omissos serão decididos pelo colegiado do Programa.
Porto Nacional, 11 de junho de 2018.
CARLOS ROBERTO LUDWIG
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Letras

