
EDITAL N°. 018/2017 – PPGL/CAMEAM/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 oferta de disciplina em caráter
especial e as normas para matrícula de alunos regulares e especiais, no semestre 2017.2. 

1. DAS MATRÍCULAS

1.1. A relação de disciplina encontra-se em quadro anexo a este Edital.

1.2. O  pedido  de  matrícula  para  os  alunos  regulares,  se  dará  mediante  entrega  presencial  na
secretaria do PPGL, de requerimento de matrícula devidamente preenchido, com a anuência do
professor orientador.

1.3. As matrículas para os alunos regulares, ocorrerão no dia 29 de setembro de 2017, nos horários
de  8h30min  às  11h e das  14h às  17h,  na  secretaria  do  PPGL,  Bloco B,  Campus Avançado
Professora Maria Elisa de A. Maia/UERN – BR 405, KM 153, Arizona, Pau dos Ferros.

1.4. O pedido de matrícula para os alunos especiais, se dará mediante entrega presencial na secretaria
do PPGL, de requerimento de matrícula devidamente preenchido, comprovação da taxa de
matrícula, item 1.6 e de documentação exigida no itens 1.7.

1.5. As matrículas para os alunos especiais, ocorrerão nos dias 02 de outubro de 2017, nos horários
de  8h30min  às  11h e das  14h às  17h,  na  secretaria  do  PPGL,  Bloco B,  Campus Avançado
Professora Maria Elisa de A. Maia/UERN – BR 405, KM 153, Arizona, Pau dos Ferros.

1.6. A taxa de matrícula para os ALUNOS ESPECIAIS é de R$ 100,00 (cem 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
nem pagamento em espécie.)

1.7. O requerimento de solicitação de matrícula para ALUNOS ESPECIAIS deve ser acompanhado
dos seguintes documentos: 
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; ou declaração de conclusão acompanhada do histórico escolar
da graduação;
d) cópia da Carteira de Identidade e CPF;

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



2.1. O  formulário  de  requerimento  de  matrícula  estará  disponível  na  página  do  PPGL:
http://propeg.uern.br/ppgl.

Programa de Pós-Graduação em Letras, Pau dos Ferros, 20 de setembro de 2017.

    Prof.ª Dra. Maria Edileuza da Costa
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras

PPGL/CAMEAM/UERN
Portaria n. 0429/2016-GR/UERN

http://propeg.uern.br/ppgl


ANEXO AO EDITAL Nº 018/2017/PPGL/UERN

RELAÇÃO DE DISCIPLINAS

Código Disciplina Professor CH CR Início Dia Hora
Vagas Aluno

Especial

LE12101
Seminário  temático:  discurso,  enunciação  e  ensino  de  língua
portuguesa   (opcional)

Dr. Jarbas Vargas Nascimento
Professor Convidado (PUC/SP) 15 1

09/10/2017

10/10/2017

2ª feira

3ª feira

8h às 12h
14h às 17h

8h às 12h

5


