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EDITAL N°. 009/2021 – PPGL/CAPF/UERN

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL),  no uso de suas atribuições
regimentais e administrativas, torna públicas, pelo presente Edital, relação de disciplinas ofertadas e as
normas para matrícula de alunos especiais, no semestre 2021.1. 

1. DAS MATRÍCULAS

1.1. A relação de disciplinas encontra-se no Anexo II deste Edital.

1.2. O  pedido  de  matrícula  para  os  alunos  especiais  se  dará  mediante  envio,  por  e-mail,  do
requerimento de matrícula devidamente preenchido,  assinado e da documentação exigida
no item 1.7.
a) o requerimento de matrícula está disponível no Anexo I deste edital;
b)  o  requerimento  de  matrícula  deverá  ser  preenchido  e  assinado  pelo(a)  aluno(a),
digitalizado/escaneado e enviado, em formato PDF, ao e-mail: ppgl.pferros@uern.br  ;
c) o e-mail encaminhado ao PPGL, referente à alínea “a”, deverá ser identificado com o assunto:
MATRÍCULA 2021.1_ALUNO ESPECIAL_PPGL_UERN.

1.3. As matrículas ocorrerão dia 19 de abril de 2021. O resultado do (in)deferimento dos pedidos de
matrícula será divulgado, em edital específico, no dia  21 de abril de 2021, no site do PPGL:
http://propeg.uern.br/ppgl  .

1.4. O(a) aluno(a) especial poderá cursar, no máximo, 01 (uma) disciplina por semestre letivo.
a) Será INDEFERIDA a solicitação de matrícula do(a) aluno(a) que preencher o requerimento de
matrícula elencando mais de 01 (uma) disciplina.

1.5. O(a) aluno(a) especial poderá cursar, no máximo, 04 (quatro) semestres letivos (consecutivos ou
não).

a) Será INDEFERIDA a solicitação de matrícula do(a) aluno(a) que já tiver cursado 04 (quatro)
semestres letivos (consecutivos ou não), ficando sob a responsabilidade do(a) aluno(a) a prévia
observância a este ítem do edital.

1.6. A  taxa  de  matrícula  é  de  R$  100,00  (cem  reais),  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, CNPJ da UERN n.º 08.258.295/0001-02,
(Não serão aceitos depósitos via envelope nem pagamento em espécie.)

1.7. O requerimento de solicitação de matrícula deve ser acompanhado dos seguintes documentos: 
a) comprovante de pagamento da taxa de matrícula; 
b) formulário de Requerimento de matrícula para Aluno Especial acompanhado de 01 (uma)
fotografia 3x4 recente; 
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c) cópia do diploma de graduação e histórico escolar ou declaração de conclusão acompanhada
do  histórico  escolar  da  graduação  (caso  não  conste  no  diploma  ou  histórico  escolar  da
graduação o turno em que foi cursada a graduação, o(a) candidato(a) deve inserir  essa
informação no corpo/texto do e-mail); 
d)  cópia do diploma de mestrado e histórico escolar ou ata de defesa/declaração de conclusão
acompanhada  do  histórico  escolar  do  mestrado  (para  os  discentes  que  já  concluíram  o
mestrado);
e) cópia da Carteira de Identidade (frente e verso) e CPF.

1.8. Não serão aceitas solicitações de matrícula em que estejam faltando documentos, quaisquer que
sejam, dos listados no subitem 1.7 deste Edital.

1.9. O(a) aluno(a), ao efetuar a sua matrícula, declara ciência e concordância com os termos deste
Edital.

1.10. Aos servidores integrantes do quadro funcional da Fundação Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte (FUERN) será concedida isenção da taxa de matrícula, nos termos da Resolução
nº. 5/2008-CD/FUERN. Para fazer jus a este direito, o candidato deverá anexar comprovante de
vínculo com a FUERN por meio de contracheque ou declaração emitida pela Pró-Reitoria de
Gestão de Pessoas da UERN (PROGEP).

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), por meio do qual o discente poderá
acompanhar o seu desemprenho acadêmico.

2.2. O formulário de requerimento de matrícula, em formato PDF, está disponível também na página
do  PPGL:  http://propeg.uern.br/ppgl  . O  formulário  em  formato  editável  para  a  facilitar  o
preenchimento pode ser baixado através  do link:  http://www.uern.br/controledepaginas/Editais
2021/arquivos/6223modelo_requerimento_especial.zip

2.3. A modalidade de oferta regular de disciplinas do PPGL é presencial.

2.4. Excepcionalmente, durante o semestre 2021.1, as aulas serão ministradas à distância, em razão
das  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  referido  semestre  serão
realizadas de forma síncrona (mínimo de 30%) e assíncrona.

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 quais metodologias de educação à
distância serão utilizadas para a realização das aulas.
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2.7. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Coordenação e/ou pelo Colegiado do PPGL.

Pau dos Ferros/RN, em 12 de abril de 2021.

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

PPGL/CAPF/UERN
Portaria n.º 0636/2020-GP/FUERN
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ANEXO I 

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA DE ALUNO ESPECIAL

Semestre Letivo:

Foto 3x4

Curso: (   )Mestrado (   )Doutorado

DADOS PESSOAIS

Nome:

Endereço (rua, av., trav., nº):

Bairro: Cidade:

CEP: UF:

Telefones: (   ) (   )

E-mail:

REQUERER MATRÍCULA NA DISCIPLINA ABAIXO

Código Disciplina CR CH Dia Horário

JUSTIFIQUE A NECESSIDADE DE CURSAR ESTA DISCIPLINA

HOMOLOGAÇÃO PELO PPGL (PREENCHIDO NA SECRETARIA)

Pau dos Ferros, ____/____/ _____.

Assinatura Requerente Anuência  do Professor da Disciplina Coordenador do PPGL
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ANEXO II

RELAÇÃO DE DISCIPLINAS
Código Disciplina Professor CH CR Início Dia Hora Vagas

LE12071 Linguagem e Discurso Verônica Maria de Araújo Pontes 60 4 26/04 Segunda-feira 08h às 12h 5

LE12136 
Tópicos em Estudos do Texto e do Discurso: crítica psicanalítica
e literatura infanto-juvenil

Charles Albuquerque Ponte 30 2 28/04 Quarta-feira 08h às 12h 10


