EDITAL Nº 18/2018 – PPCL/UERN
RESULTADO DA SELEÇÃO DE VAGAS REMANESCENTES
PARA ALUNOS ESPECIAIS - 2018.2 – SEGUNDA CHAMADA
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem
(PPCL), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), torna público,
pelo presente Edital, a segunda chamada de candidatos a alunos especiais no Curso de
Mestrado Acadêmico em Ciências da Linguagem (Semestre 2018.2).
1 RESULTADO
1.1 Apresentamos, abaixo, em ordem alfabética, os candidatos a aluno especial no
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem, ano/semestre 2018.2, em
segunda chamada, conforme item 5.5 do Edital nº 16/2018 PPCL.
Disciplina: Linguagem e Questões de Gênero
Professor(a): Lúcia Helena Medeiros da Cunha Tavares
Dia/Horário: segunda-feira – vespertino
01
02
03
04
05
06

Aline de Paula Fonseca Moraes Braga Oliveira de Araújo
Eliada Rodrigues de Sousa
Gabrielly Thiciane dos Santos Andrade
Priscila Mayara de Gois Abreu
Randália Amaro Pereira
Sirlene Ferreira da Silva Diógenes

2. INSCRIÇÃO NA DISCIPLINA COMO ALUNO ESPECIAL
2.1 O candidato aceito, nesta seleção, deverá efetuar sua inscrição como aluno especial,
pessoalmente ou por procuração , no dia 23 de agosto de 2018 , no horário de 7h:30m
às 11h na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem, da
Faculdade de Letras e Artes – FALA, localizada no Campus Universitário Central - Setor
I - BR 110, KM 48 - Av. Prof. Antônio Campos, Costa e Silva - CEP: 625-620 - MossoróRN.
2.2 Para efetuar a inscrição na disciplina como aluno especial, o candidato deverá
entregar, na secretaria do PPCL, os seguintes documentos:
a) cópias do RG e do CPF;
b) cópia do Diploma de Graduação (frente e verso), reconhecido ou revalidado (no caso,
para candidatos estrangeiros e/ou diplomas obtidos no exterior) pelo MEC ou Certidão
de Conclusão do curso.
c) Cópia do histórico de graduação.
d) Declaração, emitida pelo departamento do curso, de que o candidato é concluinte do
curso de graduação, com data já definida para a Colação de Grau e histórico que

comprove aprovação em todas as disciplinas, inclusive no TCC (para o caso de alunos
concluintes que estão à espera da Colação de Grau), sendo que o Diploma ou
Certificado de Conclusão deverá ser entregue à secretaria do Programa, antes do término
da disciplina, como especificado na alínea b), do item 2.1 do Edital nº 16/2018 –
PPCL/UERN - Seleção de Alunos Especiais - 2018.2.
2.3 o candidato selecionado perderá a vaga se, no período determinado, não entregar os
documentos exigidos neste edital.
2.4 A não realização da inscrição na disciplina como aluno especial, no período indicado
neste Edital, acarretará a desclassificação do(a) candidato(a).
3. INÍCIO DAS AULAS
3.1 As aulas terão início a partir do dia 03 de setembro de 2018, sendo que a Aula
Inaugural se dará no dia 27 de agosto de 2018, às 15h.
3.2 Para outras informações, o/a aluno/a deve acessar a página do PPCL ou entrar em
contato com a secretaria do programa pelo e-mail ppcl.uern@gmail.com.
4 CASOS OMISSOS
4.1 Os casos omissos a este edital serão resolvidos pelo Colegiado do PPCL.

Mossoró/RN, 21 de agosto de 2018.

Profa. Dra. Lúcia Helena Medeiros da Cunha Tavares
Coordenadora do
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem
Portaria 0370/2018 - GR/UERN

