
 
 

 

 

CHAMADA SIMPLIFICADA PGLA/UNB N° 0002/2021 – PRIMEIRA 

RETIFICAÇÃO 
 

EDITAL DPG/UnB Nº 0008/2021 

PROGRAMA DE BOLSAS DE PÓS-DOUTORADO NO 

EXTERIOR/FAPDF 

 

 

 

 

A Secretaria de Pós-Graduação do Instituto de Letras da Universidade de Brasília (UnB) 

torna público a Primeira retificação do Edital PGLA/UNB 0002/2021, para provimento 

de candidaturas ao Programa de Bolsas de Pós-Doutorado no Exterior/Fundação de Apoio 

à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), cujas inscrições ocorrerão até 15 de novembro 

de 2021, conforme estabelecido no item 7 deste Edital. 

 

Item 5.2 – Onde se lê: A documentação para a candidatura deverá ser enviada pelo 

candidato à Secretaria do Instituto de Letras pelo endereço eletrônico 

ildsf.unb@gmail.com, no formato PDF, e deve consistir de: 

 

Item 5.2 – Lê-se: A documentação para a candidatura deverá ser enviada pelo candidato 

à Secretaria de Pós-Graduação do Instituto de Letras pelo endereço eletrônico 

ilsecpos@unb.br, no formato PDF, e deve consistir de: 

 

 

Item 6.2 – Onde se lê: Pedido de Reconsideração – O pedido de reconsideração ao 

resultado parcial do processo seletivo de cada programa só será deferido em caso de vício 

de forma. Para formalizar o pedido de reconsideração, o candidato deverá enviá-lo à 

Secretaria do Instituto de Letras pelo endereço eletrônico ildsf.unb@gmail.com, 

endereçado à Comissão de Seleção Interna no âmbito do Programa (Comissão de Pós-

Graduação do PGLA/UnB). 

 

Item 6.2 – Lê-se: Pedido de Reconsideração – O pedido de reconsideração ao resultado 

parcial do processo seletivo de cada programa só será deferido em caso de vício de forma. 

Para formalizar o pedido de reconsideração, o candidato deverá enviá-lo à Secretaria de 

Pós-Graduação do Instituto de Letras pelo endereço eletrônico ilsecpos@unb.br, 

endereçado à Comissão de Seleção Interna no âmbito do Programa (Comissão de Pós-

Graduação do PGLA/UnB). 

 

 

Item 7.1 – Onde de lê: 

 

PERÍODO  ATIVIDADE  

Até 15 de novembro de 2021 Inscrição no âmbito do PGLA pelo e-mail 

ildsf.unb@gmail.com 
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Item 7.1 – Lê-se: 

 

PERÍODO  ATIVIDADE  

Até 15 de novembro de 2021 Inscrição no âmbito do PGLA pelo e-mail 

ilsecpos@unb.br 

 

 

 

Brasília, 25 de outubro de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prof. Dr. Yuki Mukai 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada (PGLA)  

Universidade de Brasília 
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