
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 

Aprovado pela Resolução CONSEPE nº 1007/2013 de 06 de maio de 2013 

(Renovação de Reconhecimento pela Portaria MEC nº 609, de 18/03/2019)  

EDITAL AGEUFMA Nº 73/2021 

NOTA DE RETIFICAÇÃO: PRORROGAÇÃO DE PRAZOS 

 

A AGÊNCIA DE INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO, PESQUISA, PÓS-
GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO (AGEUFMA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO MARANHÃO , visando ao aperfeiçoamento do Processo Seletivo com o objetivo 
de selecionar candidatos(as) para ingresso ao CURSO DE MESTRADO, resolve 
prorrogar os prazos do Edital AGEUFMA Nº 71/2021, como se segue: 

 
1. Onde se lê: 

A AGÊNCIA DE INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO, PESQUISA, 
PÓS-GRADUAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO MARANHÃO torna público que estarão abertas as inscrições 
para seleção ao CURSO DE MESTRADO EM LETRAS realizado pelo Pro-
grama de Pós-Graduação em Letras no período de 04/10/2021 a 30/10/2021. A 
seleção será conduzida por Comissão de Seleção designada pelo Programa, con-
forme as normas descritas neste edital, na norma nº 01 do PGLetras, no regimento 
interno do PGLetras, na instrução normativa AGEUFMA n° 01/2020 e no regi-
mento geral stricto sensu da UFMA e demais normas vigentes. 

 
2. Leia-se: 

A AGÊNCIA DE INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO, PESQUISA, 
PÓS-GRADUAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO MARANHÃO torna público que estarão abertas as inscrições 
para seleção ao CURSO DE MESTRADO EM LETRAS realizado pelo Pro-
grama de Pós-Graduação em Letras no período de 04/10/2021 a 15/11/2021. A 
seleção será conduzida por Comissão de Seleção designada pelo Programa, con-
forme as normas descritas neste edital, na norma nº 01 do PGLetras, no regimento 
interno do PGLetras, na instrução normativa AGEUFMA n° 01/2020 e no regi-
mento geral stricto sensu da UFMA e demais normas vigentes. 
 
 
 
 



 

1. Onde se lê: 
5.1 Período e procedimentos de inscrição:  

a) As inscrições serão realizadas de 04/10/2021 a 30/10/2021 por meio do SIGAA (Sis-

tema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas), no endereço eletrônico 

https://sigaa.ufma.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&ni-

vel=S, via preenchimento do formulário de inscrição e envio da documentação re-

lacionada no item 5.2 deste edital. Os documentos devem ser anexados como ar-

quivos virtuais legíveis em formato Portable Document Format – PDF, cada um 

com no máximo 5 MB de capacidade. 

 

2. Leia-se: 
5.1 Período e procedimentos de inscrição:  

As inscrições serão realizadas de 04/10/2021 a 15/11/2021 por meio do SIGAA (Sistema 
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas), no endereço eletrônico https://si-
gaa.ufma.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=S, via pre-
enchimento do formulário de inscrição e envio da documentação relacionada no item 
5.2 deste edital. Os documentos devem ser anexados como arquivos virtuais legíveis em 
formato Portable Document Format – PDF, cada um com no máximo 5 MB de capaci-
dade 

 
1. Onde se lê: 

11.CRONOGRAMA 

DATA/PERÍODO ETAPA 

04/10/2021 a 30/10/2021 Período de inscrição 

08/10/2021 Data limite para solicitação de isenção de taxa de inscrição 

13/10/2021 Data de divulgação da lista dos pedidos de isenção de taxa de 
inscrição deferidos 

14/10/2021 e 15/10/2021 Período para contestação da lista de deferimento dos pedidos 
de isenção 

18/10/2021 Divulgação do julgamento dos recursos 

03/11/2021 Divulgação da homologação das inscrições 



 

04/11/2021 e 05/11/2021 Interposição de recursos da homologação das inscrições 

08/11/2021 Divulgação do resultado da interposição de recursos das ins-
crições 

09/11/2021 a 19/11/2021 Período de Análise do Projeto de Pesquisa – de caráter elimi-
natório 

23/11/2021 Divulgação dos resultados da Análise do Projeto de Pesquisa 

24/11/2021 Solicitação de vistas da ficha de avaliação do Projeto de Pes-
quisa 

25/11/2021 Disponibilização de vistas da ficha de avaliação do Projeto de 
Pesquisa 

26/11/2021 e 27/11/2021 Interposição de recursos da Análise do Projeto de Pesquisa 

30/11/2021 Divulgação dos resultados da interposição de recursos Aná-
lise do Projeto de Pesquisa 

01/12/2021 a 10/12/2021 Defesa oral do Projeto de Pesquisa 

14/12/2021 Divulgação dos resultados da Defesa oral do Projeto de Pes-
quisa 

15/12/2021 Solicitação de vistas da ficha de avaliação da defesa do pro-
jeto 

16/12/2021 Disponibilização de vistas da ficha de avaliação da defesa do 
projeto 

17/12/2021 e 18/12/2021 Interposição de recursos da defesa do projeto 

22/12/2021 Divulgação dos resultados da interposição de recursos da de-
fesa do projeto 

03/01/2022 a 07/01/2022 Análise de Títulos – classificatória 

10/01/2022 Divulgação do Resultado da Análise de Títulos e dos Resul-
tados Preliminares 



 

11/01/2022 Solicitação de vistas da ficha de avaliação da Análise de Títu-
los 

13/01/2022 Disponibilização de vistas da ficha de avaliação da Análise 
de Títulos 

14/01/2022 a 17/01/2022 Interposição de recursos do Resultado da Análise de Títulos 
e dos resultados preliminares 

20/01/2022 Divulgação do Resultado Final 

08/03/2022 Previsão de matrícula dos candidatos classificados 

15/03/2022 Previsão do início do semestre 

 
  
2. Leia-se:  

11.CRONOGRAMA 

DATA/PERÍODO ETAPA 

04/10/2021 a 30/10/2021 
15/11/2021 

Período de inscrição 

08/10/2021 Data limite para solicitação de isenção de taxa de inscrição 

13/10/2021 Data de divulgação da lista dos pedidos de isenção de taxa de 
inscrição deferidos 

14/10/2021 e 15/10/2021 Período para contestação da lista de deferimento dos pedidos 
de isenção 

18/10/2021 Divulgação do julgamento dos recursos 

03/11/2021   18/11/22021 Divulgação da homologação das inscrições 

04/11/2021 e 05/11/2021 
19/11/2021 e 20/11/2021 

Interposição de recursos da homologação das inscrições 

08/11/2021 
23/11/2021 

Divulgação do resultado da interposição de recursos das ins-
crições 



 

09/11/2021 a 19/11/2021 
06/12/2021 a 17/12/2021 

Período de Análise do Projeto de Pesquisa – de caráter elimi-
natório 

23/11/2021  21/12/2021 Divulgação dos resultados da Análise do Projeto de Pesquisa 

24/11/2021  22/12/2021 Solicitação de vistas da ficha de avaliação do Projeto de Pes-
quisa 

25/11/2021    27/12/2021 Disponibilização de vistas da ficha de avaliação do Projeto de 
Pesquisa 

26/11/2021 e 27/11/2021 
28/12/2021 e 29/12/2021 

Interposição de recursos da Análise do Projeto de Pesquisa 

30/11/2021 
05/01/2022 

Divulgação dos resultados da interposição de recursos Aná-
lise do Projeto de Pesquisa 

01/12/2021 a 10/12/2021 
10/01/2022 a 14/01/2022 

Defesa oral do Projeto de Pesquisa 

14/12/2021       18/01/2022 Divulgação dos resultados da Defesa oral do Projeto de Pes-
quisa 

15/12/2021     19/01/2022 Solicitação de vistas da ficha de avaliação da defesa do pro-
jeto 

16/12/2021     20/01/2022 Disponibilização de vistas da ficha de avaliação da defesa do 
projeto 

17/12/2021 e 18/12/2021 
     21/01/2022 e   22/01/2022 

Interposição de recursos da defesa do projeto 

22/12/2021     25/01/2022 Divulgação dos resultados da interposição de recursos da de-
fesa do projeto 

03/01/2022 a 07/01/2022 
26/01/2022 e   04/02/2022 

Análise de Títulos – classificatória 

10/01/2022    08/02/2022 Divulgação do Resultado da Análise de Títulos e dos Resul-
tados Preliminares 

11/01/2022   09/02/2022 Solicitação de vistas da ficha de avaliação da Análise de Títu-
los 



 

13/01/2022   10/02/2022 Disponibilização de vistas da ficha de avaliação da Análise 
de Títulos 

14/01/2022 a 17/01/2022 
11/02/2022 a 12/02/2022 

Interposição de recursos do Resultado da Análise de Títulos 
e dos resultados preliminares 

20/01/2022  16/02/2022 Divulgação do Resultado Final 

08/03/2022 Previsão de matrícula dos candidatos classificados 

15/03/2022 Previsão do início do semestre 

 
 As demais informações seguem inalteradas. 

 

São Luís, 01 de novembro de 2021. 

 

(Assinado no documento original) 

Prof. Dr. Fernando Carvalho Silva 

Pró-Reitor da AGEUFMA 


