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EDITAL 006/2022

       A  coordenação do  Núcleo  de  Estudos  de  Cultura,  Literatura e  Língua Espanhola –  NECLE,  do
Departamento de Letras/CAPF/UERN, torna público, pelo presente Edital, a abertura das inscrições para os cursos abaixo
relacionados, a serem ministrados no semestre 2022.1:

1 - CURSOS:
Curso Ementa Tutor(a) Monitor(a) Local/Dia/Horário

1.  Pintura:  uma
forma de liberdade

A pintura como fator motivacional para o
despertar da arte. O potencial terapêutico
da pintura. Primeiros traços.

Edilene
Rodrigues

Ana Paula
Alves da

Silva

Sextas
16h - 17h30/

modalidade remota
2.  Introdução  ao
cinema espanhol

Estudo da linguagem cinematográfica  de
alguns  diretores  espanhóis.  Em destaque
Alejandro Ammenábar, Pedro Almodóvar,
Guillermo del Toro e Luís Bruñuel.

Edilene
Rodrigues

Edilene
Rodrigues

Quintas
16h -17h30/

modalidade remota

3.  Espanhol  para  a
proficiência

Estudos  para  o  desenvolvimento  da
habilidade  de  leitura  e  compreensão  de
textos em língua espanhola.

Karolina
Bento

Karolina
Bento

Quartas
19h/modalidade

presencial
4.  Uso  de  séries  e
filmes  como
ferramentas  para  o
ensino  da  língua
espanhola

Possibilidades  de  ferramentas  e  recursos
capazes  de  ampliar  as  possibilidades  de
trabalho  com  diversas  habilidades
comunicativas.

Rafael
Oliveira

Marta
Jussara

Segundas
16h/ modalidade

remota

2 – DO PERÍODO E ORIENTAÇÕES SOBRE A INSCRIÇÃO

2.1 As inscrições ocorrerão no período de 30 de junho a 08 de junlo de 2022. Para se inscrever, o aluno deverá entrar
no Instagran do NECLE @neclecapf, na biografia do Instagram há um linktree que levará a todos os formulários de
inscrição dos cursos ofertados ou presencialmente na secretaria do NECLE (CAPF) no período matutino.

2.2 Alguns cursos têm número limitado de inscrições.

2.3 O aluno que não conseguir se inscrever em algum curso, poderá colocar seu nome no cadastro de reserva do curso
que deseja.  Enviando um e-mail  para  necle@uern.br com o assunto “Lista  de espera  (NOME DO CURSO QUE
DESEJA)”.

3 – Do Início e Horários dos Cursos

3.1  Alguns  cursos  terão  início  a  partir  D  A  SEGUNDA  SEMANA  DE  JULHO  DE  2022   em  dias  e  horários
especificados acima cujos detalhes serão definidos mediante acordo entre a Coordenação do NECLE, os Professores -
Tutores e os Monitores.

4 – Das Disposições Gerais

4.1  Os  casos  omissos  serão  julgados  pela  Coordenação  do  NECLE  e  pelos  Professores-Tutores,  mediante  ad
referendum da Plenária do Departamento de Letras Estrangeiras.

Pau dos Ferros, RN 30 de junho de 2022.

                                        ____________________________________________________
Profª Ma. Marta Jussara Frutuoso da Silva

Coordenadora do NECLE
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