
EDITAL Nº 06/2019 – PPCL/UERN - SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS - 2019.1
 

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,  o
processo seletivo simplificado para candidatos a alunos especiais no Curso de Mestrado Acadêmico em
Ciências da Linguagem.

1. DISCIPLINAS E VAGAS 
1.1. O  PPCL oferece  40 vagas  para  alunos  especiais,  distribuídas  entre  as  seguintes  disciplinas
ofertadas. 

Código Disciplina CH/CR Professor
Dia/

Turno/Horário/Data
Vagas

PPCL20-2

Tópicos em Linguagens e 
Práticas Sociais: da 
colonialidade à 
descolonialidade nas 
Literaturas Africanas de 
Língua Portuguesa.

30/02
Prof. Dr. Sebastião Marques

Cardoso

2ª Feira/Vespertino
A partir do dia 18 de

março
10

Ementa: Estudos de conteúdos específicos de cunho teórico e/ou aplicado, relativos às pesquisas em desenvolvimento e
vinculados  a  esta  linha  de  pesquisa.  Estudos  de  textos  teóricos  sobre  a  pós-colonialidade  no  contexto  das  literaturas
africanas de Língua Portuguesa. 

PPCL25-2
Seminário Temático: 
Sociolinguística quantitativa 

15/01
Prof. Dr. Cid Ivan da Costa 
Carvalho.

3ª Feira/Matutino 
 A partir do dia 19 de

março
10

Ementa:  A relação da língua com a sociedade, a fato sociolinguístico e a variação e variáveis linguística. A metodologia da
pesquisa sociolinguística. Modelos quantitativos e tratamento estatístico. Análise quantitativa e interpretação dos dados. 

PPCL20-2
Tópicos em Linguagens e 
Práticas Sociais: História das 
Mulheres e Discursividades

30/02
Profa. Dra. Lúcia Helena 
Medeiros

4ª Feira/ Matutino
A partir do dia 27 de

março
08

Ementa:  A história das mulheres. A história das mulheres no Brasil. Discursos sobre os Papéis sociais dos gêneros nas
perspectivas histórica, social e cultural.  As mulheres e os movimentos de resistência.   Mulheres no âmbito privado.
Mulheres no âmbito público. Feminilidades e masculinidades.

PPCL04-2
Teoria e Análise 
Fonética/Fonológica  

45/03
Prof. Dr. Clerton Luiz Felix

Barbosa

4ª Feira/ Vespertino A
partir do dia 20 de

março
04

Ementa:  Apresentar  os  principais  conceitos  da  Fonética  e  da  Fonologia,  discutindo  diversos  fenômenos  linguísticos
envolvendo a L1 e L2, à luz de paradigmas teóricos de análise: Fonêmica, Fonologia Gerativa, Fonologia Articulatória,
Fonologia Autosegmental, Teoria da Otimalidade, Fonologia de Uso e Fonologia de Laboratório.

PPCL13-2 Filosofia da Linguagem 45/03
Prof. Dr. Josailton Fernandes 
de Mendonça.

5ª Feira/ Matutino 
A partir do dia 21 de

março
03

Ementa:  Aspectos conceituais  em filosofia  e  linguagem,  ressaltando a  relação entre  signo e  realidade.



Histórico conciso das abordagens filosóficas da linguagem, dos gregos aos tempos atuais. Um olhar sobre a
sentença: significação, verdade e referência. A revolução wittgensteiniana: os jogos da linguagem. Jogos de
linguagem e jogos de verdade de Wittgenstein a Foucault.

PPCL25-2
Seminário temático: 
Introdução à Pragmática: além
do explícito.

15/01
Prof. Dr. Pedro Adrião da 
Silva Júnior

5ª Feira/ Vespertino A
partir do dia 02 de

maio
05

Ementa: Definição da pragmática de acordo com alguns teóricos. Teoria dos Atos de Fala. O Princípio da Cooperação, as
Implicaturas e as Máximas de Grice.

2. INSCRIÇÕES 
2.1. Poderão inscrever-se candidatos portadores de Diploma de Graduação em Letras/Linguística e Artes
ou áreas afins, obtido em instituições reconhecidas pelo MEC ou de outros cursos que, segundo avaliação
do Colegiado do Programa, atendam aos objetivos do curso; 
2.2 Cada candidato poderá se inscrever em apenas uma disciplina;
2.3 As inscrições serão realizadas, exclusivamente online, observando o dia e horário de encerramento,
indicado no Calendário deste Edital.   
2.4. Para efetuar a inscrição na seleção, o candidato deverá enviar os seguintes documentos:
a)  formulário  de  inscrição  e  carta  de  intenção,  devidamente  preenchidos,  no  link
<https://bit.ly/2SvCyd4>, até o último dia da inscrição na seleção. Na carta de intenção, direcionada ao
professor responsável pela  disciplina,  o candidato deverá justificar as razões  que motivam  cursar  a
disciplina como aluno especial;
b) cópias escaneadas do RG e do CPF, em formato JPEG, PNG ou PDF;
c)  cópia  escaneada,  em formato  JPEG,  PNG  ou  PDF,  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.
ATENÇÃO: os  documentos  elencados  nos  subitens  "b"  e  “c”  deverão  ser  enviados  para  o  email:
ppcl.uern@gmail.com
2.5 Serão indeferidas inscrições  em que estejam faltando documentos,  quaisquer  que sejam, dos
listados no item 2.4.
2.6 O candidato, ao efetuar a sua inscrição, declara ciência e concordância com os termos deste
edital. 
OBSERVAÇÃO:  o  pagamento  da  taxa  de  inscrição  só  deve  ser  efetuado  caso  o  candidato  seja
selecionado. Mais informações no item 5.2.

3. SELEÇÃO 
3.1. Caberá ao(s) professor(es) da disciplina a decisão sobre o  deferimento dos pedidos de inscrição,
com base na análise da documentação apresentada e no atendimento a todos os itens descritos na seção
2. 
3.2. O resultado dessa análise será divulgado nas páginas da UERN e do Programa (propeg.uern.br/ppcl)
3.3. Nesta fase, não caberá recurso.  
4. CALENDÁRIO

Período de inscrição na seleção De 08 a 12 de março de 2019 

Divulgação do resultado final  15 de março de 2019  

Inscrição dos candidatos selecionados para 
Alunos Especiais

18 de março de 2019 

Início das aulas A partir de 18 de março de 2019 (ver o calendário
de cada disciplina).

https://bit.ly/2SvCyd4


5. INSCRIÇÃO NA DISCIPLINA COMO ALUNO ESPECIAL 
5.1. O candidato aceito, nesta seleção, deverá efetuar sua inscrição como aluno especial, pessoalmente ou
por procuração, no dia 18 de março de 2019, no horário de 08h às 11h e de 14h às 17h, na Secretaria do
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem/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: 59.625-620 - Mossoró-RN. 
5.2. Para efetuar a inscrição na disciplina como aluno especial, o candidato selecionado deverá entregar,
na secretaria do Programa, os seguintes documentos:
a)  Cópia  do  comprovante  de  pagamento  da  taxa  de  inscrição,  no  valor  de  R$  100,00 (cem reais),
depositados nominalmente, ou por transferência, na  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Agência:
2380, Operação: 003 e Conta: 3010-1), em nome da FUNCITERN - CIÊNCIAS DA LINGUAGEM
(CNPJ: 21.212.556/0001-11). 
IMPORTANTE: não serão aceitos depósitos efetuados via envelope;
b) Cópia do Diploma de conclusão de graduação ou Certificado de conclusão de Curso. 
c) Cópia do RG e do CPF.
5.3.  O candidato  selecionado  perderá  a  vaga  se,  no  período  da  inscrição  na  disciplina  como  aluno
especial, não entregar os documentos citados no item 5.2. 
5.4.  A não realização da inscrição na disciplina como aluno especial, no período indicado neste Edital,
acarretará a desclassificação do(a) candidato(a).  
OBSERVAÇÃO:  em  nenhuma hipótese  o  valor  da  taxa  de  inscrição  poderá  ser  devolvida  ao
candidato.

6. CASOS OMISSOS 
6.1. Os casos omissos a este edital serão resolvidos pelo Colegiado do PPCL.   
 

Mossoró/RN, 07 de março de 2019.

Profa. Dra. Lúcia Helena Medeiros da Cunha Tavares
Coordenadora do PPCL
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