EDITAL N°. 009/2014 – PPGL/UERN

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), no uso de suas atribuições
regimentais e administrativas, torna pública, pelo presente edital, a relação de disciplinas ofertadas e as
normas para matrícula de alunos especiais, no semestre 2014.1, conforme o presente edital.

1. DAS MATRÍCULAS
1.1. A relação de disciplinas ofertadas no semestre 2014.1 e o número de vagas encontram-se em
quadro anexo a este edital.
1.2. A entrega dos requerimentos de matrícula ocorrerá nos dias 5 e 6 de maio, nos horários de 7h30min
às 11h e das 14h às 17h.
1.3. O requerimento de matrícula se dará mediante entrega, na secretaria do PPGL, de requerimento de
matrícula devidamente preenchido, e de documentação exigida.
1.4. A taxa de matrícula é de R$ 80,00 (oitenta reais), depositados nominalmente ou por transferência
na conta corrente do PPGL, Titular UERN/MESTRADO EM LETRAS, agência 4687-6, conta nº
59.147-5. (Não serão aceitos depósitos via envelope)
1.5. Ao requerimento de matrícula deve ser acompanhada a seguinte documentação:
a) comprovante de pagamento da taxa de matrícula.
b) formulário de Requerimento de matrícula para Aluno Especial preenchido e acompanhado de
01 (uma) fotografia 3x4 recente;
c) cópia do diploma de graduação;
d) cópia do histórico escolar da graduação;
e) cópias da Carteira de Identidade;
f) cópias do CPF;
g) cópias de documentos que provem estar em dia com obrigações militares, no caso de candidatos do
sexo masculino;
h) cópias de documentos que provem estar em dia com obrigações eleitorais;
i) currículo (plataforma Lattes), sem documentos comprobatórios.

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. Não haverá reembolso ou estorno do valor depósito, referente ao pagamento da taxa de inscrição.
2.2. O formulário de requerimento de matrícula encontra-se disponíveil na página do PPGL na internet:
propeg.uern.br/ppgl.
2.3. A efetivação da matrícula de ALUNO ESPECIAL ocorrerá à medida que as vagas disponíveis forem
preenchidas.

2.4. Os casos omissos serão apreciados pela Coordenação do PPGL

Pau dos Ferros, 24 de abril de 2013.

Prof. Dr. Manoel Freire Rodrigues
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Letras/UERN
Portaria nº 4712/2012 - GR/UERN

ANEXO AO EDITAL Nº 009/2014/PPGL/CAMEAM/UERN

RELAÇÃO DE DISCIPLINAS
Código
LS1224
TA0822
LR1225
TL0819
FL0809
LC1226

Disciplina
Literatura e Sociedade (Optativa)
Tópicos Avançados em Estudos do Texto e do Discurso: a
linguística centrada no uso (Optativa)
Literatura, cultura e representação (Optativa)
Teorias Linguísticas (Optativa)
Filosofia da Linguagem (Optativa)
Literatura e crítica (Optativa)

Início

Dia

Hora

Vagas

45h/a

C
R
3

06/05/14

3ª feira

14h às 17h

5

Rosângela Maria Bessa Vidal

30h/a

2

07/05/14

4ª feira

8h às 12h

5

José Vilian Mangueira
Antonio Luciano Pontes
Ivanaldo Oliveira dos Santos Filho
Sebastião Marques Cardoso

45h/a
60h/a
45h/a
45h/a

3
4
3
3

07/05/14
07/05/14
08/05/14
08/05/14

4ª feira
4ª feira
5ª feira
5ª feira

8h às 12h
14h às 17h
8h às 12h
14h às 17h

5
5
10
5

Professor

CH

Mona Lisa Bezerra Teixeira

