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EDITAL N° 15/2021 – PPCL/UERN - PROCESSO SELETIVO
PARA ALUNOS ESPECIAIS 2021.2

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/as a alunos/as especiais no Curso de Mestrado Acadêmico em Ciências
da Linguagem - Semestre Letivo 2021.2.

1. DISCIPLINAS E VAGAS
O PPCL oferece 112 vagas para alunos especiais, distribuídas entre as seguintes disciplinas:

DISCIPLINA /CH /CRÉDITOS /CÓDIGO DOCENTE DIA/TURNO VAGAS

1. ABORDAGENS DE TEXTOS MULTIMODAIS - 45h/03c
(PCL0112)
EMENTA: Novo estatuto do texto. Aspectos multimodais de textos orais e
escritos. Letramento visual em ambientes analógicos e digitais.

Prof. Dr. José Roberto
Alves Barbosa

Prof. Dr. Moisés
Batista da Silva

Terça-feira
Vespertino

A partir do dia
05/10/2021

10

2. TEORIA E ANÁLISE DE GÊNEROS DISCURSIVOS/TEXTUAIS
- 45h/03c (PCL0062)
EMENTA: Estudos de diferentes abordagens teórico-metodológicas que
orientam a análise e descrição de gêneros textuais/discursivos em
perspectiva sincrônica ou diacrônica.

Profa. Dra. Jammara
Oliveira Vasconcelos de Sá

Quinta-feira
Matutino

A partir do dia
07/10/2021

08

3. TÓPICOS EM ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA
LINGUAGEM I: ANÁLISE LINGUÍSTICA EM CORPORA -
30h/02c (PCL1003)
EMENTA: Corpus: definição e tipos de corpus. Teorias linguísticas e
linguística de corpus. Coleta, armazenamento e ferramentas para análise
de corpus. Análise quantitativa em corpus. Aplicações na análise
linguística.

Prof. Dr. Cid Ivan da
Costa Carvalho

Segunda-feira
Vespertino

A partir do dia
11/10/2021

10

4. TÓPICOS EM LINGUAGENS E PRÁTICAS SOCIAIS I:
ANÁLISE SEMIOLINGUÍSTICA DO DISCURSO - 30h/02c
(PCL2003)
EMENTA: Pressupostos básicos da Análise Semiolinguística do
Discurso. O duplo processo de semiotização do mundo: transformação e
transação. Os gêneros discursivos e os modos de organização do
discurso. A tríplice competência da linguagem: situacional, discursiva e
gramatical.

Profa. Dra. Verônica Palmira
Salme de Aragão

Terça-feira
Matutino

a partir do dia
05/10/2021

08

5. TÓPICOS EM LITERATURA, CULTURA E REPRESENTAÇÃO I:
TENDÊNCIAS E MANIFESTAÇÕES NA POESIA BRASILEIRA
DO SÉCULO XXI - 30h/02c  (PCL3003)
EMENTA: Poesia e crítica literária: tendências. Lírica brasileira no século
XXI: nomes e obras.

Prof. Dr. Alexandre
Bezerra Alves

Quarta-feira
Vespertino

a partir do dia
06/10/2021

08

6. TÓPICOS EM LITERATURA, CULTURA E REPRESENTAÇÃO
II: A LITERATURA E O CINEMA DE HORROR - 30h/02c
(PCL3004)
EMENTA: Concepções e abordagens do gótico. Panorama histórico da
literatura e do cinema góticos. Tipos de gótico. Aspectos góticos e termos
relacionados. Análise de aspectos góticos na literatura e em suas
adaptações fílmicas contemporâneas.

Prof. Dr. Emílio
Soares Ribeiro

Terça-feira
Vespertino

a partir do dia
05/10/2021

10

7. TÓPICOS EM LITERATURA, CULTURA E REPRESENTAÇÃO
II: O CONTO BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO - 30h/02c
(PPCL3005)
EMENTA: O conto brasileiro: tradição e renovação do gênero. Tendências
do conto contemporâneo no Brasil: seus mestres, expoentes e
imbricações com o simbólico e o ideológico que o tangenciam.

Profa. Dra. Antonia Marly
Moura da Silva

Quarta-feira
Matutino

a partir do dia
06/10/2021

08

8. TÓPICOS EM LITERATURA, CULTURA E REPRESENTAÇÃO
II: NEOBARROCO E HIBRIDIZAÇÃO CULTURAL NA AMÉRICA
LATINA - 30h/02c (PCL3006)
EMENTA: O estudo desta disciplina se alinha ao lado do
Barroco-Neobarroco o qual abraça não somente a arte literária, mas,
ainda mais, as relações da mesma com outras formas artísticas e

Profa. Dra. Leila Maria
Araújo Tabosa

Quarta-feira
Vespertino

a partir do dia
06/10/2021

07
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culturais. A disciplina intenciona perceber/mostrar/apresentar as
particularidades referentes ao transplante, à adaptação, ao
desenvolvimento e à diferenciação do barroco produzido na América
Latina em relação ao barroco europeu.

9. SEMINÁRIO TEMÁTICO I: A URBE E A POESIA MODERNA -
15h/01c (PCL4003)
EMENTA: Estudos críticos sobre teorias que relacionam a poesia
moderna ao ambiente urbano.

Prof. Dr. Alexandre
Bezerra Alves

Quarta-feira
Vespertino

a partir do dia
17/11/2021

08

10. SEMINÁRIO TEMÁTICO II: MICHEL FOUCAULT, O SUJEITO E
O PODER - 15h/01c (PCL4005)
EMENTA:  Michel Foucault e sua obra. O sujeito discursivo. Mecanismos e
relações de poder

Profa. Dra. Lúcia
Helena Tavares

Quarta-feira
Vespertino

a partir do dia
06/10/2021

10

DISCIPLINA DISPONÍVEL PARA DISCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE
INTERCÂMBIO LATINO-AMERICANO (PILA) VIRTUAL

11. TÓPICOS EM LITERATURA, CULTURA E REPRESENTAÇÃO
II: CLARICE LISPECTOR EM TEMPOS PALIMPSÉSTICOS -
30h/02c (PCL3007)
EMENTA: Clarice Lispector. Cultura e Representação do Judaísmo.
Estudos Pós-Coloniais e Filosofia. Análise Crítica e Literária.

Prof. Dr. Sebastião
Marques Cardoso

Sexta-feira
Vespertino

a partir do dia
08/10/2021

25

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, de forma exclusivamente online, por meio do SIGAA/UERN.
2.4 Para efetuar a inscrição na seleção, o candidato deverá preencher formulário de inscrição no
SIGAA/UERN, anexando os seguintes documentos, todos em formato PDF:
a) carta de intenção (Anexo I);
b) cópias escaneadas do RG e do CPF;
c) cópia escaneada, em arquivo único, do Diploma de Graduação (frente e verso), reconhecido ou
revalidado (no caso, para candidatos estrangeiros e/ou diplomas obtidos no exterior) pelo MEC; a
exigência de reconhecimento ou validação do diploma não se aplica aos discentes participantes do
PROGRAMA DE INTERCÂMBIO LATINO-AMERICANO (PILA) VIRTUAL.
d) no caso de aluno possível concluinte, anexar declaração/certidão de conclusão de curso,
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 disciplina cursada como aluno especial.
2.5 Na carta de intenção, direcionada ao professor responsável pela disciplina, o candidato deverá
justificar as razões que motivam cursar a disciplina como aluno especial.
2.6 Serão indeferidas inscrições em que estejam faltando documentos, quaisquer que sejam, dos
listados no subitem 2.4.
2.7 O pagamento da taxa de matrícula só deve ser efetuado caso o candidato seja selecionado; mais
informações no item 6.

3. SELEÇÃO
3.1 Caberá ao professor 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.
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3.2 O resultado da análise será divulgado na página da UERN e do Programa
(https://propeg.uern.br/ppcl).
3.3 Deste resultado não caberá recurso.

4. CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

Período de inscrição na seleção 14 a 20 de setembro

Análise das cartas de intenção 21 a 23 de setembro

Divulgação do resultado final 24 de setembro

Matrícula dos candidatos selecionados 30 de setembro a 1º de outubro

Início das aulas 04 de outubro

5. DA MODALIDADE DE OFERTA DE DISCIPLINAS
5.1 A modalidade de oferta regular de disciplinas do PPCL é presencial, entretanto, em virtude da
pandemia do COVID-19, as aulas das disciplinas do semestre 2021.2 poderão ser realizadas,
parcialmente ou totalmente, de forma remota, a depender da retomada das atividades presenciais no
âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

6. MATRÍCULA NA DISCIPLINA COMO ALUNO ESPECIAL
6.1 Para efetivar a matrícula na disciplina como aluno especial, o candidato selecionado deverá:
a) enviar para o email ppcl@mestrado.uern.br cópia do comprovante de pagamento da taxa de
matrícula, no valor de R$ 100,00 (cem reais), depositados nominalmente, ou por transferência (DOC
ou TED), na conta corrente nº 7972-3, Agência nº 4687-6 (Banco do Brasil), em nome de UERN -
Mestrado Linguagem.
b) realizar a criação de senha para acesso ao SIGAA/UERN, de acordo com instruções a serem
enviadas por email pela secretaria do Programa.
6.2 As matrículas dos candidatos selecionados serão realizadas no sistema SIGAA/UERN e serão
efetivadas pela própria Secretaria do PPCL/UERN, cabendo ao aluno selecionado apenas criar
senha para acesso ao SIGAA.
6.3 Discentes participantes do PROGRAMA DE INTERCÂMBIO LATINO-AMERICANO (PILA)
VIRTUAL estão dispensados de efetuar o pagamento da taxa mencionada no subitem 6.1.
6.4 Em caso de transferência bancária a partir de conta corrente de outros bancos (Via DOC ou TED),
será necessário informar que se trata de Pessoa Jurídica e acrescentar o número do CNPJ da UERN:
08.258.295/0001-02.
6.5 Não serão aceitos depósitos efetuados via envelope em autoatendimento, nem pagamento em
espécie.
6.6 Só será admitido o pagamento da taxa no período de matrícula, indicado no Calendário de
Atividades deste Edital (item 4).
6.7 O simples agendamento e o respectivo demonstrativo não se constituem documento comprovante
de pagamento do valor da taxa.
6.8 Não serão aceitos comprovantes em que não seja possível identificar os números da conta corrente
e agência especificados no subitem 6.1.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 O candidato, ao efetuar a sua inscrição, declara ciência e concordância com os termos deste edital.
7.2 O candidato selecionado perderá a vaga e será desclassificado se, no período de matrícula na
disciplina como aluno especial, não realizar os procedimentos descritos no item 6.
7.3 Em nenhuma hipótese o valor da taxa de matrícula poderá ser devolvido ao candidato.
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7.4 Para outras informações, o candidato deve acessar a página do Programa de Pós-Graduação em
Ciências da Linguagem (https://propeg.uern.br/ppcl) ou entrar em contato com a secretaria do
Programa pelo email ppcl@mestrado.uern.br
7.5 Os casos omissos a este edital serão resolvidos pelo Colegiado do PPCL.

Mossoró-RN, 10 de setembro de 2021.

Prof. Dr. Francisco Paulo da Silva
Coordenador do PPCL/Presidente da Comissão

Portaria n° 531/2020-GP/FUERN
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ANEXO I - MODELO DE CARTA DE INTENÇÃO

EDITAL N° 15/2021 – PPCL/UERN - PROCESSO SELETIVO
PARA ALUNOS ESPECIAIS 2021.2

Eu, _______________________________________, venho solicitar ao/à professor/a

___________________________ vaga para cursar a disciplina

________________________________________, no semestre 2021.2, na condição de aluno/a

especial, *pelas seguintes razões:

_________________________________________
ASSINATURA

_________________________________________
LOCAL/DATA

*Máximo de 02 (duas) laudas.
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CLIQUE AQUI PARA BAIXAR O ANEXO I EM FORMATO DOC .
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