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RETIFICAÇÃO DO EDITAL 001/2020 PROMEL/UFSJ - DISCIPLINAS 

ISOLADAS  

 

Onde se lê: 

 

INSTRUÇÕES GERAIS: 

 

Em virtude das férias do secretário do PROMEL, as inscrições serão realizadas 

exclusivamente com a remessa de e-mail do candidato, de 03/03/2020 a 13/03/2020, para 

mletras@ufsj.edu.br, com o título “Inscrição em disciplina isolada 1º sem 2020”. Acessar o 

formulário de inscrição no link http://www.ufsj.edu.br/mestletras/formularios.php 

(formulário número 4), imprimir, preencher, assinar, digitalizar e anexar ao e-mail, 

também informando no texto da mensagem do e-mail o link para acesso ao CV Lattes 

atualizado do candidato. É possível a inscrição em mais de uma disciplina da mesma Linha 

de Pesquisa, usando-se um formulário para cada uma, no qual o candidato deve indicar a 

ordem de preferência das disciplinas escolhidas. 

 

A seleção dos candidatos que poderão se matricular em disciplina isolada fica a cargo 

do/a docente responsável por ministrar a disciplina. O resultado da seleção será 

divulgado no site do Programa, https://www.ufsj.edu.br/mestletras/, até o dia 

16/03/2020 e os candidatos selecionados deverão se inscrever nas disciplinas nos dias 

16 e 17/03/2020, de 14 às 17 horas, no PROMEL/UFSJ, de posse dos documentos 

relacionados no item a seguir. 

 

 

DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 

SELECIONADOS: 

 

I - cópia do histórico escolar da graduação;  

II – cópia de qualquer documento de identidade válido em todo o território nacional, com 

foto; 

III - cópia do CPF;  

IV – cópia da certidão de registro civil;  

V – cópia do comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais;  
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VI – cópia do comprovante de estar em dia com as obrigações do serviço militar, se for o 

caso;  

VII – visto, emitido pela Polícia Federal, quando se tratar de estudante estrangeiro;  

VIII – uma fotografia de 3x4.  

IX - formulário de inscrição em disciplinas isoladas (trata-se do formulário de n. 10 do link 

https://ufsj.edu.br/mestletras/formularios.php 

   

 

Leia-se: 

 
INSTRUÇÕES GERAIS: 

 

Em virtude das férias do secretário do PROMEL, as inscrições serão realizadas 

exclusivamente com a remessa de e-mail do candidato, de 03/03/2020 a 13/03/2020, para 

mletras@ufsj.edu.br, com o título “Inscrição em disciplina isolada 1º sem 2020”. Acessar o 

formulário de inscrição no link http://www.ufsj.edu.br/mestletras/formularios.php 

(formulário número 4), imprimir, preencher, assinar, digitalizar e anexar ao e-mail, 

também informando no texto da mensagem do e-mail o link para acesso ao CV Lattes 

atualizado do candidato. É possível a inscrição em mais de uma disciplina da mesma Linha 

de Pesquisa, usando-se um formulário para cada uma, no qual o candidato deve indicar a 

ordem de preferência das disciplinas escolhidas. 

 

A seleção dos candidatos que poderão se matricular em disciplina isolada fica a cargo 

do/a docente responsável por ministrar a disciplina. O resultado da seleção será 

divulgado no site do Programa, https://www.ufsj.edu.br/mestletras/, até o dia 

16/03/2020. Os candidatos selecionados deverão se inscrever de preferência 

presencialmente nas disciplinas nos dias 16 e 17/03/2020, de 14 às 18 horas, no 

PROMEL/UFSJ, de posse dos documentos relacionados no item a seguir. No entanto, 

nos casos de residentes em outras cidades, nos casos de candidatos selecionados que 

estejam momentaneamente ausentes de São João del-Rei, ou que, mesmo sendo 

residentes, estejam por ventura impedidos de comparecer pessoalmente ao 

PROMEL/UFSJ, inclusive em função dos episódios e motivações envolvendo a 

pandemia de COVID-19, passa-se a permitir a matrícula pelo e-mail do Programa 

(mletras@ufsj.edu.br) até 17/03/2020 às 23:59. 

 

 

DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 

SELECIONADOS: 

 

I - cópia do histórico escolar da graduação;  

II – cópia de qualquer documento de identidade válido em todo o território nacional, com 

foto; 

III - cópia do CPF;  

IV – cópia da certidão de registro civil;  
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V – cópia do comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais;  

VI – cópia do comprovante de estar em dia com as obrigações do serviço militar, se for o 

caso;  

VII – visto, emitido pela Polícia Federal, quando se tratar de estudante estrangeiro;  

VIII – uma fotografia de 3x4.  

IX - formulário de inscrição em disciplinas isoladas (trata-se do formulário de n. 10 do link 

https://ufsj.edu.br/mestletras/formularios.php 

 

 

São João del-Rei, 16 de Março de 2020 

 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Manoel da Silva Oliveira  

Coordenador do PPG em Letras  

PROMEL/UFSJ 
 

 


