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EDITAL N°. 005/2008 
 
 

Homologação dos requerimentos de matriculas para 
aluno especial do Programa de Pós-Graduação em 
Letras, em níveL de Mestrado. 

 
 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Letras do CAMEAM/UERN, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna 
pública a homologação final dos requerimentos de matrículas para aluno especial, do Programa de Pós-Graduação em Letras, em nível de 
Mestrado, do Campus Avançado Profª Maria Elisa de Albuquerque Maia – CAMEAM, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - 
UERN, conforme dispõe o presente EDITAL. 

 
Art. 1 – Apresentamos, abaixo, em ordem alfabética, o resultado da homologação final das dos requerimentos de matrículas para 

aluno especial com o nome das respectivas disciplinas, do Programa de Pós-Graduação em Letras, em níveL de Mestrado, conforme Edital 
002/2008. 

 
 

Nº NOME DO CANDIDATO (A) DISCIPLINA SITUAÇÃO DO 

REQUERIMENTO 

AUSÊNCIA NO PROCESSO (especificar 
documentos) 

01 Ana Alice de Freitas Neta Araújo Ensino do Texto 
e Argumentação 

DEFERIDA - 

02 Ana Paula Lopes Ensino do Texto 

e Argumentação 

DEFERIDA a) comprovante de pagamento da taxa de R$ 80,00 

(oitenta reais); 

03 Ana Tereza de Medeiros Ensino do Texto 

e Argumentação 

DEFERIDA - 

04 Círios Vannuci de Souza Ferreira Discursos 
Literários 

DEFERIDA a) comprovante de pagamento da taxa de R$ 80,00 
(oitenta reais); b) cópia autenticada do diploma de 
graduação;  c) cópia do histórico escolar da 
graduação; d) cópias da Carteira de Identidade e 
do CPF; e) cópias de documentos que provem 



 

estar em dia com obrigações militares e eleitorais, 
no caso de candidatos brasileiros; f) curriculum 
vitae (plataforma lattes), sem documentos 

comprobatórios. 

05 Ciro Leandro Costa da Fonseca Discursos 

Literários 

DEFERIDA a) comprovante de pagamento da taxa de R$ 80,00 

(oitenta reais); b) cópia autenticada do diploma de 
graduação;  c) cópia do histórico escolar da 
graduação; d) cópias da Carteira de Identidade e 
do CPF; e) cópias de documentos que provem 

estar em dia com obrigações militares e eleitorais, 
no caso de candidatos brasileiros; f) curriculum 
vitae (plataforma lattes), sem documentos 

comprobatórios. 

06 Cláudio Henrique de Oliveira Ensino do Texto 

e Argumentação 

DEFERIDA a) comprovante de pagamento da taxa de R$ 80,00 

(oitenta reais) 

07 Cristina Maria de Queiroz Sintaxe e 
Discurso 

DEFERIDA a) comprovante de pagamento da taxa de R$ 80,00 
(oitenta reais); b) cópia autenticada do diploma de 
graduação;  c) cópia do histórico escolar da 

graduação;  

08 Diana M. Leite Saudanha Ensino do Texto 

e Argumentação 

DEFERIDA a) comprovante de pagamento da taxa de R$ 80,00 

(oitenta reais) 

09 Edmar Peixoto de Lima Ensino do Texto 

e Argumentação 

DEFERIDA - 

10 Efigênia França Correia de Aquino  Ensino do Texto 
e Argumentação 

DEFERIDA - 

11 Fernando Lopes de Lima Discursos 

Literários 

DEFERIDA a) comprovante de pagamento da taxa de R$ 80,00 

(oitenta reais) 

12 Francisca Rafaela Bezerra de 

Medeiros 

Ensino do Texto 

e Argumentação 

DEFERIDA a) comprovante de pagamento da taxa de R$ 80,00 

(oitenta reais) 

13 Francisca Vilani de Souza Metodologia da 

pesquisa 

DEFERIDA - 

14 Gilmar Henrique da Silva Sintaxe e 

Discurso 

DEFERIDA b) cópia autenticada do diploma de graduação 

15 Hélia de Oliveira da Silva Sintaxe e 
Discurso 

DEFERIDA a) comprovante de pagamento da taxa de R$ 80,00 
(oitenta reais); c) cópia do histórico escolar da 
graduação; e) cópias de documentos que provem 

estar em dia com obrigações militares e eleitorais;  

16 Iza Maria Pereira Metodologia da 
pesquisa 

DEFERIDA a) comprovante de pagamento da taxa de R$ 80,00 
(oitenta reais); b) cópia autenticada do diploma de 
graduação;  c) cópia do histórico escolar da 



 
graduação; d) cópias da Carteira de Identidade e 
do CPF; e) cópias de documentos que provem 

estar em dia com obrigações militares e eleitorais, 
no caso de candidatos brasileiros; f) curriculum 
vitae (plataforma lattes), sem documentos 

comprobatórios. 

17 Janaina Silva Alves Discursos 

Literários 

DEFERIDA b) cópia autenticada do diploma de graduação;   

18 José Rosamilton de Lima Teorias 
Lingüísticas 

DEFERIDA a) comprovante de pagamento da taxa de R$ 80,00 
(oitenta reais); 

19 Josefa Rejânia de Souza Barros Discursos 

Literários 

DEFERIDA a) comprovante de pagamento da taxa de R$ 80,00 

(oitenta reais); 

20 Josenilda Pinheiro de Melo Discursos 

Literários 

DEFERIDA a) comprovante de pagamento da taxa de R$ 80,00 
(oitenta reais); b) cópia autenticada do diploma de 
graduação;  c) cópia do histórico escolar da 
graduação; d) cópias da Carteira de Identidade e 
do CPF; e) cópias de documentos que provem 
estar em dia com obrigações militares e eleitorais, 
no caso de candidatos brasileiros; f) curriculum 
vitae (plataforma lattes), sem documentos 
comprobatórios. 

21 Margarete Solange P. Costa de 

Marcos 

Ensino do Texto 

e Argumentação 

DEFERIDA a) comprovante de pagamento da taxa de R$ 80,00 

(oitenta reais); 

22 Maria Adriana de Souza  Ensino do Texto 

e Argumentação 

DEFERIDA a) comprovante de pagamento da taxa de R$ 80,00 
(oitenta reais); b) cópia autenticada do diploma de 
graduação;  c) cópia do histórico escolar da 
graduação; d) cópias da Carteira de Identidade e 
do CPF; e) cópias de documentos que provem 
estar em dia com obrigações militares e eleitorais, 
no caso de candidatos brasileiros; f) curriculum 
vitae (plataforma lattes), sem documentos 
comprobatórios. 

23 Maria Bevenuta Sales de Andrade Tópicos em 

Estudos do texto 

e do discurso 

DEFERIDA a) comprovante de pagamento da taxa de R$ 80,00 

(oitenta reais) 

24 Maria Zenaide Valdivino da Silva Metodologia da 
pesquisa 

DEFERIDA a) comprovante de pagamento da taxa de R$ 80,00 
(oitenta reais) 

25 Marluce Maria Dantas Pereira Metodologia da 

pesquisa 

DEFERIDA _ 

26 Miriam Firmino da Silva Discursos DEFERIDA a) comprovante de pagamento da taxa de R$ 80,00 



 

Literários (oitenta reais); b) cópia autenticada do diploma de 
graduação;  c) cópia do histórico escolar da 
graduação; d) cópias da Carteira de Identidade e 
do CPF; e) cópias de documentos que provem 
estar em dia com obrigações militares e eleitorais, 
no caso de candidatos brasileiros; f) curriculum 
vitae (plataforma lattes), sem documentos 

comprobatórios; g) 01 (uma) fotografia 3x4 recente. 

27 Raimunda Queiroz Rego Metodologia da 

pesquisa 

DEFERIDA a) comprovante de pagamento da taxa de R$ 80,00 

(oitenta reais); b) cópia autenticada do diploma de 
graduação;  c) cópia do histórico escolar da 
graduação; e) cópias de documentos que provem 

estar em dia com obrigações militares e eleitorais, 
no caso de candidatos brasileiros; f) curriculum 
vitae (plataforma lattes), sem documentos 
comprobatórios; 

28 Rita de Sales Ensino do Texto 

e Argumentação 

DEFERIDA - 

29 Selênia Holanda Melo  Sintaxe e 
Discurso 

DEFERIDA - 

30 Sunamita Nunes de Oliveira Teorias 

Lingüísticas 

DEFERIDA a) comprovante de pagamento da taxa de R$ 80,00 

(oitenta reais); b) cópia autenticada do diploma de 
graduação;  c) cópia do histórico escolar da 
graduação; d) cópias da Carteira de Identidade e 
do CPF; e) cópias de documentos que provem 

estar em dia com obrigações militares e eleitorais, 
no caso de candidatos brasileiros; f) curriculum 
vitae (plataforma lattes), sem documentos 

comprobatórios; 

Art. 2 – Os candidatos que tiveram seus requerimentos com pendência deverão apresentar a documentação faltante à Secretaria do 
PPGL até às 17h do dia 09 de junho de 2008. Maiores informações no e-mail letras.pferros@mestrado.uern.br ou no telefone (84) 3351-2560 
(ramal 210). 

Pau dos Ferros, 06 de junho de 2008. 
 

 
Gilton Sampaio de Souza 

Coordenador do PPGL/UERN 

mailto:letras.pferros@mestrado.uern.br

