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EDITAL Nº 02/2020 – PPCL/UERN - SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS – 2020.1 
 

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 

O PPCL oferece 82 vagas para alunos especiais, distribuídas entre as seguintes disciplinas ofertadas. 

Disciplina Professor Dia/Turno/ 

Horário/Data 

Vagas 

TEORIA E ANÁLISE FONÉTICO-FONOLÓGICA  
Carga Horária: 45h Créditos: 03  

Código da disciplina – PPCL04-2 

                  Prof. Dr. Clerton Luiz Felix 

                  Barboza            

2ª Feira/Vespertino 

 

 

10 

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. 

TÓPICOS EM LINGUAGENS E PRÁTICAS SOCIAIS: 

O FEMININO NA LITERATURA 
Carga Horária: 30 - Créditos: 02 

Código da disciplina – PPCL20-2 

Profa. Dra. Maria Edileuza da  

Costa 

3ª Feira/ Vespertino 

 

 

10 

Ementa: O discurso feminino na literatura brasileira. 

TÓPICOS EM LINGUAGENS E PRÁTICAS SOCIAIS: 

O GÊNERO CONTO 
Carga Horária: 30 - Créditos: 02 

Código da disciplina – PPCL20-2 

Profa. Dra. Antonia Marly Moura  

da Silva 

3ª Feira/ Vespertino  

 

 

 

12 

Ementa: Estudos de Conteúdos específicos de cunho teórico e/ou aplicado, relativos às pesquisas em desenvolvimento e vinculados 

a esta linha de pesquisa (O gênero Conto). 

TEORIA E ANÁLISE FUNCIONALISTA DA 

LINGUAGEM 
Carga Horária: 45h Créditos: 03  

Código da disciplina – PPCL05-2 

Prof. Dr. Wellington Vieira 

Mendes 

Prof. Dr. José Roberto Barbosa 

(UFERSA) 

4ª Feira/ Matutino e 

vespertino 

 

 

06 

Ementa: Estudo dos pressupostos teórico-metodológicos da gramática funcional, de diferentes vertentes, orientados para a 

investigação das relações entre gramática, discurso e cognição. 

FILOSOFIA DA LINGUAGEM 
Carga Horária: 45h Créditos:03  

Código da disciplina – PPCL13-2 

Prof. Dr. Josailton Fernandes de 

Mendonça 

       5ª Feira/ Matutino  

10 

Ementa: Estudo da problemática do significado sob a vertente analítica e hermenêutica. Wittgenstein e a crítica a teoria da referência 

direta. A noção de sentido em Heidegger e Merleau Ponty. 

ABORDAGENS CRÍTICAS DO TEXTO LITERÁRIO  

Carga Horária: 45h Créditos: 03  

Código da disciplina – PPCL10-2 

Prof. Dr. Sebastião Marques 

Cardoso 

      5ª Feira/ Vespertino  

10 

Ementa: Estudo das teorias e métodos da crítica literária no século XX dos formalismos e estruturalismos aos pós-estruturalismos e 

as tendências mais recentes dos estudos literários e culturais. 

TÓPICOS EM ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

DA LINGUAGEM - INTRODUÇÃO À LINGUÍSTICA 

COMPUTACIONAL 
Carga Horária: 30 Créditos: 02 

Código da disciplina – PPCL20-2 

Prof. Dr. Cid Ivan da Costa 

Carvalho 

 

     5ª Feira/ Vespertino  

07 

Ementa: Definições, escopo e nomenclatura: Linguística Computacional. Arquitetura e aplicações. Ferramentas de Processamento e 

Aplicações. Noções gerais de programação. Prática de desenvolvimento de sistemas para o português. 

TEORIA E ANÁLISE DISCURSIVA 
Carga Horária:45h - Créditos: 03 

Código da disciplina – PPCL07-2 

Profa. Dra. Lúcia Helena Medeiros 

da Cunha Tavares 

Prof.  Dr. Francisco Paulo da Silva 

      6ª Feira/ Matutino  

10 

Ementa: Estudo de teorias do discurso. As relações entre discurso, história e semiologia. Relação entre linguagem e poder. A 

ideologia e a hegemonia nos estudos discursivos. 
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TEORIA E ANÁLISE DO TEXTO POÉTICO 
Carga Horária:45h Créditos: 03  

Código da disciplina – PPCL09-2 

Prof. Dr. Alexandre Bezerra Alves      6ª Feira/ Vespertino 07 

Ementa: Estudo de formas poéticas modernas, considerando diferentes perspectivas teórico-críticas. 

 

2. INSCRIÇÕES 

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 docurso; 

b) concluintes de curso de Graduação em Letras/Linguística e Artes ou áreas afins que já estejam à 

espera da Colação de Grau. 

c) cada candidato poderá se inscrever em apenas uma disciplina; 

● As inscrições serão realizadas, exclusivamente online, no horário das 7h às 22h. 

 

2.1. 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/2z6MTYW>, 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 alunoespecial. 
 

ATENÇÃO: os documentos elencados nos subitens "b", “c” e “d” deverão ser enviados para o email: 

ppcl.uern@gmail.com 

Serão indeferidas inscrições em que estejam faltando documentos, quaisquer que sejam, dos 

listados no item 2.1. 

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. 

 

3. SELEÇÃO 

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. 

O resultado dessa análise será divulgado nas páginas da UERN e do Programa (propeg.uern.br/ppcl) 

 Nesta fase, não caberá recurso. 

  

4. CALENDÁRIO 

Período de inscrição na seleção  De 05 a 15 de maio de 2020 

mailto:ppcl.uern@gmail.com
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Divulgação do resultado final  20 de maio de 2020 

Inscrição dos candidatos selecionados para Alunos 

Especiais  

 25 de maio de 2020 

Início das aulas 08 de junho – inicialmente na modalidade à 

distância e  presencial quando liberadas as 

atividades presenciais na UERN. 

 

5. INSCRIÇÃO NA DISCIPLINA COMO ALUNO ESPECIAL 

Para efetuar a inscrição na disciplina como aluno especial, o candidato selecionado deverá  enviar por 

e-mail os seguintes documentos que devem ser digitalizados: 

a) cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00 (cem reais), 

depositados nominalmente, ou por transferência, na seguinte conta: Banco do Brasil (Agência 

4687-6, Conta corrente 7972-3), em nome de UERN - Mestrado Linguagem. 

 

OBSERVAÇÃO: o candidato que esteja  inscrito para a seleção de aluno regular no PPCL (seleção 

de 2020), terá desconto de 50% no valor da taxa de inscrição para seleção como aluno especial. 

 

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 doCPF. 

O candidato selecionado perderá a vaga se, no período da inscrição na disciplina como aluno especial, 

não entregar os documentos citados no item 5. 

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 

 Os casos omissos a este edital serão resolvidos pelo Colegiado doPPCL. 

 

 
Mossoró/RN, 04 de maio de 2020. 

 

 

 

 
 

Francisco Paulo da Silva 

Coordenador em Exercício 

Portaria nº 0372/2018 – GR/UERN 
 


