
 
CALENDÁRIO PARA O EXAME DE SELEÇÃO 2018 

 
INSCRIÇÕES PARA O EXAME DE SELEÇÃO, exclusivamente on-line, no site do Pós-Lit, de 07 de agosto a 06 
de setembro de 2017 
 
DIVULGAÇÃO DA DECISÃO SOBRE O DEFERIMENTO DAS INSCR IÇÕES: a partir das 17h do dia 22/09/2017 no 
quadro de avisos da secretaria e no site do Pós-Lit 
 
PROVAS ESCRITAS ESPECÍFICAS (1ª etapa – eliminatóri a, classificatória): às 14h do dia 06/10/2017 para o 
MESTRADO e às 14h30 do dia 06/10/2017 para o DOUTORADO 
 
RESULTADOS DAS PROVAS ESCRITAS ESPECÍFICAS: divulgação a partir das 17h do dia 18/10/2017 no quadro 
de avisos da secretaria e no site do Pós-Lit 
 
PRAZO PARA ENTREGA DE RECURSO DA PROVA ESCRITA ESPE CÍFICA:  19 e 20/10/2017, no horário de 
atendimento externo da Secretaria, das 13h30 às 17h 
 
RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO DA PROVA ESCRITA  ESPECÍFICA: a partir das 17h do dia 
26/10/2017 no quadro de avisos da secretaria e no site do Pós-Lit 
 
ARGUIÇÃO ORAL SOBRE O PROJETO (2ª etapa – eliminató ria, classificatória): de 30/10/2017 a 01/11/2017 
 
RESULTADOS DA ARGUIÇÃO ORAL SOBRE O PROJETO: divulgação a partir das 17h do dia 07/11/2017 no 
quadro de avisos da secretaria e no site do Pós-Lit 
 
RESULTADO FINAL: divulgação a partir das 17h do dia 07/11/2017 no quadro de avisos da secretaria e no site do 
Pós-Lit 
 
PRAZO PARA ENTREGA DE RECURSO: até 17/11/2017, no horário de atendimento externo da Secretaria, das 
13h30 às 17h (10 dias corridos, contados a partir do dia seguinte da data de divulgação do resultado final do exame 
de seleção). 
 
 
Todos os resultados parciais e o resultado final não serão, em hipótese alguma, fornecidos por telefone, fax, e-mail, 
devendo os candidatos, inclusive os de outras cidades, consultar os resultados que serão divulgados no quadro de 
avisos da secretaria e no site do Pós-Lit. 

CADASTRO PRÉVIO:  O candidato aprovado e classificado no processo seletivo de que trata o Edital Regular de 
Seleção 2018 – Mestrado e Doutorado deverá  efetuar,  exclusivamente pela internet , no período  de 20 a 27 de 
novembro de 2017,  o seu cadastro prévio , preenchendo a Ficha de Cadastro Prévio por meio do formulário 
disponível no site https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio. O Departamento de Registro e Controle Acadêmico da 
UFMG – DRCA tomará as providências para efetuar o Registro Acadêmico após o recebimento da documentação 
completa dos candidatos aprovados e classificados, na forma exigida (fotocópias legíveis e sem rasuras) e do 
preenchimento da Ficha de Cadastro Prévio pelo candidato aprovado e classificado. A documentação completa dos 
aprovados e classificados será enviada ao DRCA pela Secretaria do Pós-Lit até 20 de fevereiro de 2018.  

O candidato que apresentou, no período de inscrição, documento comprobatório de estar em condições de concluir o 
curso de graduação antes do período para registro acadêmico no curso de pós-graduação deverá entregar, na 
Secretaria do Pós-Lit, até 19 de fevereiro de 2018 , documento que comprove a conclusão do curso de graduação 
(fotocópia legível e sem rasura do diploma de graduação expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente 
reconhecido ou  fotocópia legível e sem rasura de declaração ou certificado do estabelecimento oficial informando 
que concluiu o curso e informando a data em que foi realizada a colação de grau). Não serão aceitas declarações 
com previsão de conclusão ou de colação . 

Todos os comunicados do Pós-Lit são enviados aos candidatos e aos alunos por e-mail. Os candidatos aprovados e 
classificados devem ler o Regulamento do Pós-Lit disponível no site www.poslit.letras.ufmg.br e manter atualizado 
seu endereço de e-mail, para que possam receber as correspondências encaminhadas pelo Pós-Lit. A divulgação 
dos resultados no site dependerá da disponibilidade da internet da rede UFMG. 

OUTRAS INFORMAÇÕES: vide Edital Regular de Seleção 2018 – Mestrado e Doutorado 
 


