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EDITAL N°. 009/2020 – PPGL/CAPF/UERN

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), da Universidade do Estado do
Rio  Grande  do  Norte  (UERN),  no  uso  de  suas  atribuições  administrativas,  regimentais  e  conforme  o
disposto no Edital nº 042/2019-PPGL/UERN,  torna pública, pelo presente instrumento, a deliberação
sobre o recurso interposto em face do resultado da análise dos projetos.

1. DA DELIBERAÇÃO SOBRE OS RECURSOS

1.1. As deliberações das bancas são apresentadas no quadro abaixo:

MESTRADO
LINHA: TEXTO E CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS

Nº NOME DO CANDIDATO
RESULTADO DO

RECURSO
SITUAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO

1 Daianny Fernandes da Silva 5,9 Não classificado(a)

MESTRADO
LINHA: TEXTO LITERÁRIO, CRÍTICA E CULTURA

Nº CANDIDATO(A) SITUAÇÃO/NOTA ENTREVISTA
9 Emanuella Pereira de Souza Dantas Aprovado (7,0) 25/03/2020 12h

DOUTORADO
LINHA: TEXTO LITERÁRIO CRÍTICA E CULTURA

Nº NOME DO CANDIDATO RESULTADO DO
RECURSO

SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO

1 Larissa Pinheiro Xavier 6,0 Não classificado(a)

1.2. Os  recursos  enviados  em  desacordo  com  o  disposto  no  subitem  10.8  do  Edital  n.º  042/2019  –
PPGL/UERN não foram recebidos/conhecidos e, dessa forma, não constam nas disposições do presente
edital.

2. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

2.1.  O(a)  candidato(a)  classificado(a)  para a  etapa da entrevista,  que ocorrerá no dia  25/03/2020,  deve
observar os seguintes procedimentos:
2.1.1. As entrevistas serão realizadas por meio de videoconferência, conforme os seguintes procedimentos:

a) as comissões examinadoras utilizarão o aplicativo Hangouts Meet do Google, sendo necessária a
criação de conta no Gmail;
b) o candidato deve providenciar a criação de e-mail no Gmail (caso ainda não possua) e informá-lo
ao PPGL/UERN através do endereço:  ppgl.pferros@uern.br, identificando: (i) nome completo; (ii)
curso; e (iii) linha de pesquisa, até às11h do dia 24/03/2020;
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c) o candidato que já possua e-mail no Gmail, informado na ficha de inscrição do processo seletivo,
deverá confirmá-lo junto ao PPGL/UERN, através do endereço: ppgl.pferros@uern.br, identificando:
(i) nome completo; (ii) curso; e (iii) linha de pesquisa, até às11h do dia 24/03/2020;
d) o e-mail  encaminhado ao PPGL, referente às alienas  “b” e “c”,  deverá ser identificado com o
assunto SELEÇÃO 2020_PPGL_ETAPA_ENTREVISTA;
e) o candidato deverá tomar todas as providências para garantir a conexão de internet com a comissão
examinadora, na data e horário divulgados em edital específico;
f) o candidato deverá aguardar a chamada de vídeo pelo presidente da comissão examinadora, na data
e horário divulgados em edital específico;
g) o candidato que não atender à chamada realizada pelo presidente da comissão examinadora, na data
e horário especificados, será eliminado do processo seletivo;
h) em caso de falha técnica, a comissão examinadora tomará as devidas providências, respeitado o
cronograma das entrevistas disposto no item 7.9 do Edital n.º 042/2019 – PPGL/UERN.

Pau dos Ferros, 23 de março de 2020.

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