EDITAL Nº 10/2019 – PPCL/UERN - SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS – 2019.2
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 51 vagas para alunos especiais, distribuídas entre as seguintes disciplinas
ofertadas.
Código

Disciplina

Seminário temático:
PPCL25-2 introdução à estatística para
linguistas

CH/CR

Professor

Dia/
Turno/Horário/Data

Vagas

15/01

Prof. Dr. Clerton Luiz Felix
Barboza

2ª Feira/Vespertino
A partir do dia 29 de
Julho

05

Ementa: variáveis e projeto de pesquisa; estatística descritiva; probabilidade, amostragem e distribuições; teste de hipótese e
significância estatística.
Tópicos em estrutura e
PPCL19-2 funcionamento da linguagem:
estatística para linguistas

30/02

Prof. Dr. Clerton Luiz Felix
Barboza

2ª Feira/Vespertino
A partir do dia 19 de
agosto

05

Ementa: análise de correlação; análise de diferença entre duas condições; medidas de associação; análise de diferenças
entre três ou mais condições; estatística não-paramétrica.
PPCL16-2 Linguagem e Mídias

45/03

Prof. Dr. Francisco Paulo da
Silva

3ª Feira/ Matutino
A partir do dia 06 de
agosto

06

Ementa: Estudo da constituição, formulação e circulação dos sentidos produzidos na/pela mídia. Ênfase na abordagem
discursiva dos processos de constituição dos sujeitos e do poder a partir da relação entre mídia, história e memória.
Tópicos em Linguagens e
Práticas Sociais: O cinema e
PPCL20-2 suas intersemioses com a
literatura: a adaptação fílmica
enquanto tradução.

30/02

Prof. Dr. Emílio Soares
Ribeiro

4ª Feira/ Vespertino A
partir do dia 14 de
Agosto

15

Ementa: A tradução em uma perspectiva pós-moderna. Introdução à Semiótica de Peirce. A tradução intersemiótica. A
adaptação fílmica. Filmes adaptados da literatura enquanto tradução intersemiótica.
PPCL19-2

Tópicos em Estrutura e Func.
da Linguagem (Linguística
Textual)

30/02

Profa. Dra. Jammara Oliveira
Vanconcelos de Sá

5ª Feira/ Matutino
A partir do dia 08 de
Agosto

15

Ementa: Relevância das pesquisas sobre o texto para a Linguística. Introdução aos estudos sobre o texto como evento de
interação. Caracterização da intertextualidade e dos processos de: introdução referencial, anáfora e dêixis. Articulação dos
processos estudados em diferentes gêneros discursivos.
Seminário temático: Tópicos
PPCL25-2 sobre ficção narrativa curta
contemporânea

15/01

Prof. Dr. Alexandre Bezerra
Alves

5ª Feira/ Vespertino
A partir do dia 08 de
Agosto

Ementa: Teorias da ficção curta. Narrativa curta no século XXI. Narrativa curta contemporânea brasileira.

05

OBSERVAÇÃO: esta disciplina requer conhecimento mediano da língua inglesa devido à existência de textos críticos nesta
língua.

2. INSCRIÇÕES
2.1. Poderão inscrever-se:
a) 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;
b) concluintes de curso de Graduação em Letras/Linguística e Artes ou áreas afins que já estejam à
espera da Colação de Grau.
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/2Gev5w3>, 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.
d) declaração de conclusão de curso (no caso de aluno possível concluinte), comprovando que o
candidato está à espera da data de Colação de Grau, sendo que o Diploma deverá ser entregue até o
término da disciplina em que estiver inscrito no PPCL, ficando assim condicionada a expedição da
declaração de aluno especial.
ATENÇÃO: os documentos elencados nos subitens "b", “c” e “d” 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 12 a 17 de julho de 2019

Divulgação do resultado final

22 de julho de 2019

Inscrição dos candidatos selecionados para
Alunos Especiais (Presencial)

23 e 24 de julho de 2019

Início das aulas

A partir de 29 de julho de 2019 (ver o calendário
de cada disciplina).

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, nos dias 23 e 24 de julho de 2019, no horário de 14h às 18h, 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, Certificado de conclusão de Curso ou Declaração de
possível concluinte.
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, 10 de julho de 2019.

Profa. Dra. Lúcia Helena Medeiros da Cunha Tavares
Coordenadora do PPCL
Portaria nº 0370/2018-GR/UERN

