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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM   
LITERATURA EDITAL 07/2019 

 
SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

LITERATURA PARA OS CURSOS DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO PARA 
INGRESSO NO PRIMEIRO PERÍODO LETIVO DE 2020. 

 
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Literatura, no uso de suas 
atribuições legais, torna público e estabelece o Edital Nº07/2019, de retificação do Edital 
01/2019, no item a seguir descrito, mantendo inalterados os demais itens do edital. 
 
 
Item 3.6. 
Onde se lê: 
 
3.6. Após a finalização da seleção, o candidato aprovado, deve anexar cópia, em PDF, 
dos documentos originais constantes no item 3.12.2, com a respectiva declaração de 
cópia autêntica (anexo VI), na plataforma de inscrições através do link 
www.inscricaoposgraduacao.unb.br, impreterivelmente, na data designada para 
confirmação do ingresso no Curso de Mestrado ou Doutorado, conforme este edital. 
Neste momento, os documentos serão encaminhados para o registro acadêmico 
perante a Secretaria de Administração Acadêmica da Universidade de Brasília 
(SAA/UnB). 
 
Leia-se: 
 
3.6. Após a finalização da seleção, o candidato aprovado, deve enviar e-mail para  
registroposlit@gmail.com cópia, em PDF, dos documentos originais constantes no item 
3.12.2, com a respectiva declaração de cópia autêntica (anexo VI), impreterivelmente, 
na data designada para confirmação do ingresso no Curso de Mestrado ou Doutorado, 
conforme este edital. Neste momento, os documentos serão encaminhados para o 
registro acadêmico perante a Secretaria de Administração Acadêmica da Universidade 
de Brasília (SAA/UnB). 
 
Item 3.12.2. 
Onde se lê: 
 
3.12.2. Para fins de registro, os candidatos deverão anexar na plataforma de 
inscrições (link www.inscricaoposgraduacao.unb.br) cópia, em pdf, dos seguintes 
documentos conforme descrito no item 3.6:  
a) Diploma do Curso Superior;  
 
b) Histórico Escolar do Curso Superior;  
 
c) Carteira de Identidade;  
 
d) CPF;  
 
e) Título de Eleitor com o Último Comprovante de Votação ou a Certidão de Quitação 
Eleitoral (que pode ser obtida na página eletrônica www.tse.gov.br);  
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f) Certificado de Reservista (candidatos do sexo masculino);  
 
g) Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), página de identificação do passaporte, 
acompanhado do visto e documento com o nome dos pais do candidato, no caso de 
candidato estrangeiro ou naturalizado;  
 
h) Comprovante de conclusão do mestrado, candidatos ao doutorado;  
 
i) Comprovante de pagamento de inscrição, conforme item 3.10.4 deste edital  
 
Leia-se: 
 
3.12.2. Para fins de registro, os candidatos deverão enviar e-mail para  
registroposlit@gmail.com cópia, em pdf, dos seguintes documentos conforme descrito 
no item 3.6:  
a) Diploma do Curso Superior;  
 
b) Histórico Escolar do Curso Superior;  
 
c) Carteira de Identidade;  
 
d) CPF;  
 
e) Título de Eleitor com o Último Comprovante de Votação ou a Certidão de Quitação 
Eleitoral (que pode ser obtida na página eletrônica www.tse.gov.br);  

f) Certificado de Reservista (candidatos do sexo masculino);  
 
g) Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), página de identificação do passaporte, 
acompanhado do visto e documento com o nome dos pais do candidato, no caso de 
candidato estrangeiro ou naturalizado;  
 
h) Comprovante de conclusão do mestrado, candidatos ao doutorado;  
 
i) Comprovante de pagamento de inscrição, conforme item 3.10.4 deste edital 
 
 
 
 
 
Brasília, DF, 22 de outubro de 2019 
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Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Literatura (PósLit.) 
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