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EDITAL COMPLEMENTAR Nº. 07 AO EDITAL Nº 002/2020/PPGL - PROGRAMA 

DE POS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM LINGUÍSTICA 

 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE MESTRADO E 

DOUTORADO EM LINGUÍSTICA - TURMA 2021 

 

A Comissão do Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Linguística da Universidade do Estado de Mato Grosso, vinculado à Pró-reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação e reconhecido pela CAPES, RETIFICA o EDITAL 

COMPLEMENTAR Nº. 06, relativo ao Edital de Processo Seletivo TURMA 2021, faz 

saber, pelo presente Edital Complementar. 

 

ONDE SE LÊ: 

Orientações para os candidatos: 

• O link de acesso à sala remota de web-conferência será encaminhado para o 
e-mail informado no formulário de inscrição; 

• Caso não receba o link de acesso à sala remota de web-conferência até o dia 
20/11/2020 verificar na caixa de Span ou Lixo Eletrônico do seu e-mail; 

• Caso não tiver recebido o link de acesso até o dia 20/11/2020 deverá informar 
tal fato ao Programa através de correspondência eletrônica destinada ao 
endereço eletrônico ppgl@unemat.br até o dia 25/11/2020. 

• Assegurar-se de que seu equipamento (notebook ou computador ou celular) 
possui câmera e microfone em funcionamento; 

• São preferíveis os navegadores Chrome ou Firefox ou Safari (versão 
atualizada); 

• Recomenda-se o acesso à sala remota de web-conferência 15 minutos antes 
do horário agendado (entrar na sala e aguardar a entrada dos professores da 
banca); 

• Para entrar na sala remota de web-conferência acessar o link de acesso à 
sala; 

• Permitir ao StreamYard acessar a sua câmera e microfone, clicando em 
ALLOW MIC/CAM ACCESS; 

• Quando abrir a caixa de diálogo, clicar em PERMITIR; 

• Inserir o seu nome completo em DISPLAY NAME; 

• Clicar em ENTER BROADCAST STUDIO; 

• Clicar em LEAVE STUDIO quando terminar a prova. 
 

LEIA-SE: 

Orientações para os candidatos: 
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• O link de acesso à sala remota de web-conferência será encaminhado para o 
e-mail informado no formulário de inscrição; 

• Caso não receba o link de acesso à sala remota de web-conferência até o dia 
20/11/2020 verificar na caixa de Span ou Lixo Eletrônico do seu e-mail; 

• Caso não tiver recebido o link de acesso até o dia 20/11/2020 deverá informar 
tal fato ao Programa através de correspondência eletrônica destinada ao 
endereço eletrônico ppgl@unemat.br até o dia 25/11/2020. 

• Assegurar-se de que seu equipamento (notebook ou computador ou celular) 
possui câmera e microfone em funcionamento; 

• Recomenda-se a utilização do navegador Chrome (versão atualizada); 

• Recomenda-se acesso estável a internet com velocidade de pelo menos 
1,5MBs; 

• Recomenda-se o acesso à sala remota de web-conferência 15 minutos antes 
do horário agendado (entrar na sala, aguardar a entrada dos professores da 
banca e a liberação de acesso a sala); 

• Para entrar na sala remota de web-conferência clicar/acessar o link de acesso 
à sala encaminhado via e-mail; 

• Permitir ao Meet acessar a sua câmera e microfone, clicando em PERMITIR 
na caixa de diálogo (Obs: não será necessário executar esse passo caso 
já tenha utilizado o Meet no mesmo aparelho); 

• Inserir o seu nome completo em Qual é o seu nome? (Obs: não será 
necessário executar esse passo caso esteja acessando o Meet através 
de uma conta Gmail); 

• Clicar em Pedir para participar (Obs: não será necessário executar esse 
passo caso esteja acessando o Meet através de uma conta Gmail); 

• Aguardar a entrada dos professores da banca na sala e a liberação de acesso 
por parte do organizador da sala (Obs: não será necessário executar esse 
passo caso esteja acessando o Meet através de uma conta Gmail); 

• Prosseguir conforme as orientações dos professores da banca. 
 

Cáceres-MT, 20 de novembro de 2020. 

 

 

_______________________________ 
Prof. Dr. Albano Dalla Pria 
Presidente da Comissão 


