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1º ADITIVO AO EDITAL N.° 016/2020 – PPGL/UERN

A Coordenação do PPGL,  no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública a
retificação do Edital n.º 016/2020 – PPGL/CAPF/UERN,  referente ao ato de matrícula (semestre
2020.1) de  alunos especiais  para  os cursos  de  Mestrado e  Doutorado em Letras  do  PPGL/UERN,
conforme especificações abaixo:

Onde se lê:

1. DAS MATRÍCULAS

1.4  A  taxa  de  matrícula  é  de  R$  100,00  (cem  reais),  por  disciplina,  depositada
nominalmente ou por transferência na conta corrente do PPGL: Titular UERN/MESTRADO
EM LETRAS, Banco do Brasil,  agência  4687-6,  conta nº  59.147-5.  (Não serão aceitos
depósitos via envelope nem pagamento em espécie.)

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1 Após deferimento, a coordenação do Programa realizará o registro das matrículas no Sistema
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), pelo qual o discente poderá acompanhar
o seu desemprenho acadêmico.
2.2  formulário  de  requerimento  de  matrícula  está  disponível  na  página  do  PPGL:
http://propeg.uern.br/ppgl.
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2.1  Após  deferimento,  a  coordenação  do  Programa  realizará  o  registro  das  matrículas no  Sistema
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), pelo qual o discente poderá acompanhar
o seu desemprenho acadêmico.

2.2  formulário  de  requerimento  de  matrícula  está  disponível  na  página  do  PPGL:
http://propeg.uern.br/ppgl.

2.3 A modalidade de oferta  regular de disciplinas do PPGL é presencial.
2.4 Excepcionalmente,  enquanto  perdurar  as  restrições  impostas  pelo  Governo  do  Estado  do  Rio

Grande do Norte e pela UERN, relacionadas à pandemia do COVID-19, as aulas das disciplinas do
semestre 2020.1 poderão ser realizadas, parcial ou totalmente, a distância, a depender da retomada
das atividades presenciais no âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

2.5 Os  docentes  deverão  dispor  de  metodologias  de  educação  à  distância,  podendo  fazer  uso  de
qualquer tecnologia educacional disponível no âmbito da FUERN, recomendado-se a utilização da
Plataforma  Conferência  WEB,  da  Rede  Nacional  de  Ensino  e  Pesquisa  (RNP),  que  é uma
plataforma digital para educação, pesquisa e inovação no Brasil ou o sistema Google Meet.

2.6  As turmas serão comunicadas via e-mail, pelos docentes, sobre qual metodologias de educação à
distância será utilizada para a realização das aulas.

 

Pau dos Ferros/RN, 14 de maio de 2020.

Profa. Dra. Rosângela Alves dos Santos Bernardino
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras

PPGL/CAPF/UERN
Portaria n.º 0242/2019-GR/UERN
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