
 
 

 Universidade Federal de Juiz de Fora – Faculdade de Letras – Programa de Pós-Graduação em Linguística 
Campus Universitário - Juiz de Fora, MG - CEP 36036-330 -  E-mail: selecao.ppg.linguistica@ufjf.edu.br  1 
 

 
 

Edital 2019 - Retificação 
SELEÇÃO MESTRADO EM LINGUÍSTICA  

 
 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Linguística, no uso de 

suas atribuições, torna públicas a retificações que se seguem para o Edital de Seleção 

para o curso de Doutorado em Linguística, para turma com início em 2019. 

 

Onde se lê: 

 

4.2. As provas serão aplicadas nos dias 15 e 16 de outubro de 2018, no Auditório da 

Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora, conforme o calendário 

que se segue: 

 

Prova Data Horário 

Proficiência em língua portuguesa para surdos(as) 

e para estrangeiros(as) 

15/10/2018 das 14h às 17h 

Proficiência em língua inglesa 16/10/2018 das 14h às 17h 

Proficiência em língua espanhola, língua francesa 

ou língua latina 

16/10/2018 das 14h às 18h 

 

Leia-se: 

 

4.2. As provas serão aplicadas nos dias 15 e 16 de outubro de 2018, no Auditório da 

Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora, conforme o calendário 

que se segue: 

 

Prova Data Horário 

Proficiência em língua portuguesa para surdos(as) 

e para estrangeiros(as) 

15/10/2018 das 14h às 17h 

Proficiência em língua inglesa 16/10/2018 das 14h às 17h 

Proficiência em língua espanhola, língua francesa 

ou língua latina 

16/10/2018 das 14h às 17h 
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Onde se lê: 
 

4.3.6. Para ser aprovado(a) na primeira etapa, o(a) candidato(a) deverá obter nota 

igual ou superior a 60 (setenta) pontos em um total de 100 (cem) pontos, em cada 

uma das provas aplicáveis ao seu perfil.  

 

Leia-se: 

 

4.3.6. Para ser aprovado(a) na primeira etapa, o(a) candidato(a) deverá obter nota 

igual ou superior a 60 (sessenta) pontos em um total de 100 (cem) pontos, em cada 

uma das provas aplicáveis ao seu perfil.  

 

 

 

Juiz de Fora, 29 de agosto de 2018. 

 

 

Profa. Dra. Ana Cláudia Peters Salgado 

Coordenadora do PPG-Linguística 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


