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1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 
Instituição mantenedora 

Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – FUERN 

Rua Almino Afonso, 478 – Centro 

CEP: 59.610-210 – Mossoró – RN 

Fone: (84) 3315-2148 Fax: (84) 3315-2108 

E-mail: reitoria@uern.br 

Presidente: Prof. Dr. Pedro Fernandes Ribeiro Neto 

Espécie Societária: Não Lucrativa 

 
Instituição mantida 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

CNPJ: 08 258.295/0001 

Campus Universitário 

BR 110, Km 46, Av. Prof. Antônio Campos s/n 

Bairro Costa e Silva 

CEP: 59625-620 - Mossoró-RN 

Fone: (84) 3315-2175 Fax: (84) 3315-2175 

Home Page: www.uern.br e-mail: reitoria@uern.br 

Dirigente: Prof. Dr. Pedro Fernandes Ribeiro Neto 

Ato de Credenciamento: Portaria n° 874/MEC, de 17/06/1993 

 
2. PERFIL DO CURSO 

 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO 

Denominação: Letras Língua Portuguesa 

Grau acadêmico: Licenciatura 

Modalidade: A distância 

Área de conhecimento: Linguística, Letras e Artes 

Ato de autorização/criação: Resolução N° 13/2018 – CONSEPE 

Data de início de funcionamento: 2015.1 
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2.2 LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CURSO 

Campus: Central 

Endereço: Av. Prof. Antônio Campos, s/n. Bairro Costa e Silva. CEP: 59625-620. Mossoró-RN. 

Telefone: (84) 3315-2206 

E-mail: letras.ead@uern.br 

Site: portal.uern.br 

 
2.3 DADOS SOBRE O CURSO 

Carga horária total: 3.370 h 

Carga horária de componentes curriculares obrigatórios: 3165 h 

Carga horária de componentes curriculares optativos: 90 h 

Tempo médio de integralização curricular: 8 Semestres 

Tempo máximo de integralização curricular: 11 Semestres 

Número de vagas por oferta: 225 

Turnos de funcionamento: Integral 

Número máximo de alunos por turma: 50 

Sistema: Créditos com matrícula semestral 

Forma de Ingresso no Curso: Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

Trabalho de Conclusão de Curso: Artigo ou projeto de intervenção. 60 h 

Estágio Curricular Obrigatório: Sim 

Número de componentes de estágio: 3 

Número total de horas de estágio: 405 h 

Atividades Acadêmicas Complementares (AAC): 100 h 

Unidades Curriculares de Extensão (UCE): 345 h 

 
3 HISTÓRICO DO CURSO 

O início do século XXI é marcado por transformações significativas em diversos setores 

da sociedade. Com o desenvolvimento e o uso de novas tecnologias de informação e de 

comunicação, na última década do século XX, ocorreram mudanças nos modos de produção e 

difusão do conhecimento e da cultura, bem como na economia, na política e na educação. Nas 

duas primeiras décadas do século atual, o mundo se tornou ainda mais digital, de modo 
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que o acesso ao conhecimento, às tecnologias e aos bens culturais tornou-se fundamental 

para o desenvolvimento social e a construção da cidadania. A internet, principalmente por 

meio das redes sociais, transformou as relações pessoais e profissionais provocando novas 

demandas de serviço e, por isso mesmo, de capacitação pessoal para lidar com o novo 

contexto. 

O Curso de Letras - Língua Portuguesa, na modalidade a distância, pretende atender a 

essa demanda educacional e toma como referência o Decreto nº 6755/2009, que institui a 

Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, no âmbito 

do Ministério da Educação e das Diretorias de Educação Básica Presencial (DEB) e de Educação 

a Distância (DED) do Conselho Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES. Assim sendo, o curso atende a essas políticas que visam organizar e fomentar a 

formação inicial e continuada de professores das redes públicas de educação básica mediante 

a ação conjunta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

A lei nº 11.502/2007 altera as competências e a estrutura organizacional da CAPES que 

passa a subsidiar o Ministério da Educação na formulação de políticas voltadas para a 

formação de profissionais do magistério da educação básica e superior através da realização 

de convênios com instituições de ensino superior. 

Em consonância com as políticas educacionais e observando a necessidade de 

intervenção da universidade no meio social, o Curso de Letras  - Língua Portuguesa EaD propõe 

inovações nas metodologias de ensino e aprendizagem para a formação de professores. A 

proposição do curso enfatiza, principalmente, o uso de tecnologias de informação e 

comunicação nas práticas educacionais, assim como a avaliação do processo de ensino e 

aprendizagem na modalidade de educação a distância. 

Atualmente, a modalidade de educação a distância aparece como uma das principais 

tendências do ensino superior em nível mundial e no âmbito nacional. A oferta do Curso de 

Letras  - Língua Portuguesa EaD possibilita a ampliação do acesso ao ensino superior e a 

formação de professores, atendendo necessidades nacionais, regionais e locais. 

De acordo com dados divulgados no Censo da Educação Básica 2019 pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) sobre a escolaridade de 

professores em exercício no Rio Grande do Norte, nota-se que há a necessidade de oferta de 

cursos de licenciatura, uma vez que, entre os professores dos anos finais do ensino 

fundamental, 16,3% deles ainda não possuem licenciatura. Entre os professores que atuam 

no ensino médio, esse número é de 17,8%. Esse percentual é preocupante, pois a formação 

do professor é um fator determinante para a melhoria da educação em sala de aula. 

Essa realidade aponta para a necessidade de a universidade, como instituição que deve 
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contribuir com o avanço político, social, tecnológico e científico da sociedade, propor políticas 

de ação que oportunizem a esses profissionais a formação adequada para exercerem a 

atividade de ensino. Assim, a continuidade da oferta do Curso de Letras  - Língua Portuguesa 

EaD pode contribuir para a formação de professores no Estado do Rio Grande do Norte, já que 

possibilitará o acesso ao ensino superior nos municípios situados em regiões próximas aos 

polos de apoio presencial que estão instalados nos municípios de Caraúbas, Grossos, Martins, 

Lajes e São Gonçalo do Amarante, consolidando a política de interiorização da UERN, prevista 

no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – da UERN (2016). 

Os polos de apoio presencial estão estruturados com laboratório de informática, 

internet banda larga, bibliotecas e salas para aulas presenciais, dando o suporte necessário 

para as atividades de ensino e aprendizagem nos cursos a distância. Com essa estrutura e com 

profissionais qualificados para atuarem na formação de professores de língua portuguesa, a 

oferta de uma licenciatura em Letras, a distância, apresenta-se como uma esperada 

oportunidade aos profissionais já em exercício que, por motivos diversos, não puderam cursar 

uma licenciatura. 

O Curso de Letras  - Língua Portuguesa, na modalidade a distância, está estruturado 

com um currículo que permitirá ao aluno o contato com conhecimentos gerais e específicos, 

necessários ao exercício qualificado da profissão de professor, conforme determinam as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação 

Básica e a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica 

(BNC-Formação), ambas de 2019, além de oferecer uma formação sólida para o exercício da 

cidadania, preparando o sujeito com base nos princípios da valorização ética e da qualidade 

da profissão de educador. 

O presente projeto resulta de um trabalho conjunto entre o Departamento de Letras 

Vernáculas (DLV), da Faculdade de Letras e Artes, do Campus Central, e a Diretoria de 

Educação a Distância da UERN, em parceria com a CAPES e a Universidade Aberta do Brasil – 

UAB. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Letras  - Língua Portuguesa EaD foi aprovado em 1 

de junho de 2011, pela Resolução n. 26/2011 – CONSEPE –, e enviado à CAPES para ser 

cadastrado na plataforma SISUAB, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil – UAB. 

Em março de 2015, o Núcleo Docente Estruturante do Curso, coordenado pela Profª. 

Drª. Lucimar Bezerra Dantas da Silva, conforme Portaria nº 11/2016 – FALA/UERN –, atualizou 

o PPC. Dentre as atualizações, os polos ofertados foram Caraúbas, Guamaré e São Gonçalo do 

Amarante, cada um com 60 vagas, em conformidade com a orientação do Fórum dos 

Coordenadores UAB. 

Para atender as metas do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica do Ministério da Educação (MEC) e do compromisso Todos pela Educação do Governo 
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Federal a partir das metas mencionadas na Portaria n. 802, de 18 de agosto de 2009, sendo 

uma elaboração conjunta do Departamento de Letras Vernáculas, do campus Central e do 

então Núcleo de Educação a Distância da UERN, hoje Diretoria de Educação a Distância, em 

parceria com a CAPES e a Universidade Aberta do Brasil – UAB –, foram revistos os 

componentes curriculares práticos que estavam com uma parte contada dentro dos Estágios 

e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

Assim, o total de 300 (trezentas) horas de Práticas como Componente Curricular (PCC) 

foram diluídas em 20 disciplinas que são também teóricas. Em cada uma delas foram 

acrescentadas 15 h para a PCC. As 150 (cento e cinquenta) horas restantes foram distribuídas 

em três componentes de natureza prática: Prática de Análise Linguística (45 h), ofertada no 5º 

período; Prática de Produção Escrita (60 h), ofertada no 7º período e Prática de Leitura 

Literária (45 h), ofertada no 8º período. 

O curso teve início no semestre de 2015.1, conforme a aprovação e divulgação da 

Resolução n. 76/2014 – CONSEPE –, referente ao Edital da COMPERVE, com as normas do 

Processo Seletivo Vocacionado – na modalidade de Educação a Distância (PSV-EAD). 

No dia 24 de março de 2015, a Resolução Nº 5/2015 aprova o organograma estrutural 

da Reitoria da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN –, segundo o qual o 

então Núcleo de Educação a Distância torna-se Diretoria de Educação a distância da UERN. 

Para atender a Resolução CNE Nº 2, de 01 de julho de 2015, e ao Parecer CNE Nº 

2/2015, o Núcleo Docente Estruturante (NDE), coordenado pelo Prof. Dr. Marcos Vinicius 

Medeiros da Silva, conforme Portaria Nº 10/2017 – FALA/UERN –, altera a carga horária dos 

componentes curriculares práticos, visando à adequação à carga horária exigida para os 

conteúdos curriculares de natureza científico-cultural, que passa a apresentar o total de 2.205 

h/a (incluindo as 180 h de estágio) e a carga horária total do curso, para 3.230 h/a. 

Tendo em vista as novas ofertas para o curso de graduação em Letras  - Língua 

Portuguesa EaD, conforme ofício Nº 343/2016 – DEAD/UERN –, de 23/11/2016, foram 

solicitadas modificações no que se refere aos polos de apoio presencial, sendo sugerida a 

inclusão dos polos de Lajes e Grossos para a nova oferta, e a retirada do polo de Guamaré. 

Assim, os novos polos seriam: Polo de Caraúbas (45 vagas), Polo de Martins (45 vagas), Grossos 

(45 vagas), Polo de Lajes (45 vagas) e Polo de São Gonçalo do Amarante (45 vagas). 

Diante da publicação da Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019, que 

define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a 

Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da 

Educação Básica (BNC-Formação), o Núcleo Docente Estruturante (NDE) iniciou nova 

atualização deste documento. As principais mudanças realizadas foram: a) a reorganização da 

matriz curricular em grupos de disciplinas pedagógicas, específicas da área de formação e as 

referentes ao estágio e prática pedagógica; b) redistribuição da carga horária obrigatória de 
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estágio supervisionado de 4 para 3 disciplinas; exclusão das disciplinas de Prática de Análise 

Linguística (45 h) e Prática de Leitura Literária (45 h), voltadas à Prática como Componente 

Curricular, e distribuição dessa carga horária prática em disciplinas de análise linguística e 

literatura; c) em obediência à Resolução CNE nº 7, de 18 de dezembro de 2018 e à Instrução 

Normativa nº 001/2018 – PROEX/PROEG/UERN –, acrescentamos à matriz curricular as 

Unidades Curriculares de Extensão (UCE), correspondentes a 10% da carga horária total do 

curso; d) criação de novas disciplinas de caráter pedagógico e atualização de ementas da 

matriz curricular, entre outras atualizações menores, mas necessárias. 

 
4 OBJETIVOS DO CURSO 

 
Objetivo geral: 

 
• Formar profissionais competentes, capazes de lidar, de forma crítica, com as 

linguagens, especialmente a verbal, nos contextos orais e escritos, conscientes 

de sua inserção na sociedade e das relações com o outro. 

 
Objetivos específicos: 

• Formar professores para o ensino de Língua Portuguesa e literaturas de 

expressão portuguesa, na Educação Básica, especialmente nas modalidades de 

ensino fundamental e médio; 

• Assegurar caráter prático às disciplinas básicas, a fim de dar maior 

embasamento e direcionalidade ao aluno do Curso de Graduação em Letras; 

• Proporcionar meios para a educação do corpo discente, enquanto professor de 

língua e literatura nacional, em suas formas oral e escrita; 

• Propiciar a formação de profissionais para o exercício do magistério capazes de 

utilizarem as novas tecnologias de informação e comunicação nas práticas 

educacionais, atividades científicas e profissionais. 

 
5 PERFIL DO PROFISSIONAL A SER FORMADO 

O perfil do formando em Letras configura-se na sua capacidade de utilizar os recursos 

da língua oral e escrita, articular a expressão linguística e literária, de modo a desenvolver sua 

competência sociocomunicativa em diferentes situações de interação social, como também 

ser capaz de atuar no ensino-aprendizagem da linguagem. 

Embasados nesses propósitos, delineamos o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de 

Licenciatura em Letras de modo a possibilitar ao(à) formando(a) o ingresso no mundo do 

trabalho, em que ele/ela possa expressar: 
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a) capacidade de uso e compreensão da linguagem em diferentes situações de 

interação social; 

b) domínio teórico e descritivo dos componentes fonológico, morfossintático, léxico, 

semântico e pragmático da língua portuguesa; 

c) domínio de diferentes noções de gramática e (re)conhecimento das variedades 

linguísticas existentes; capacidade de compreender os usos da língua e a partir deles conduzir 

investigações à luz de diferentes teorias da linguagem; 

d) capacidade de analisar criticamente as diferentes teorias da área da linguagem; 

e) domínio ativo e crítico das manifestações literárias em língua portuguesa; 

f) capacidade de compreender a literatura enquanto discurso; 

g) capacidade de atuar na área da linguagem nas dimensões do ensino, da pesquisa e 

da extensão; 

h) capacidade de desempenhar papel de multiplicador, formando leitores críticos e 

produtores de textos de diferentes gêneros e registros linguísticos, fomentando o 

desenvolvimento de habilidades linguísticas, culturais e estéticas; 

i) atitude investigativa que favoreça o processo contínuo de construção do 

conhecimento na área e a utilização de novas tecnologias. 

 

 
6 COMPETÊNCIA E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

Conforme os princípios gerais que delineiam o perfil do profissional do curso de 

Graduação em Letras  - Língua Portuguesa EaD, já esboçado no item anterior deste Projeto, o 

professor licenciado em Letras deverá possuir as seguintes competências e habilidades, com 

vistas a: 

a) conhecer e compreender a realidade em que está inserido, a ponto de perceber as 

causas provocadoras dos problemas por ele(a) vividos, sendo capaz de interferir 

decisivamente no processo de transformação social; 

b) conceber a linguagem como forma de interação, através da qual o indivíduo se 

constitui como sujeito e instaura o outro no processo dialógico que constitui a linguagem, para 

efetuar a comunicação na prática histórico-social; 

c) priorizar uma metodologia de ensino cujo objetivo seja desenvolver a competência 

comunicativa dos usuários da língua, para torná-los capazes de utilizar o registro adequado 

nas diferentes situações de comunicação; 

d) saber que ensinar é firmar um compromisso político com o aluno, a educação e a 

sociedade, de modo a formar pessoas críticas, reflexivas e capazes de conquistar a cidadania; 
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e) orientar o aluno no sentido de compreender os papeis e as funções da língua em si 

mesma e no seio da vida social e simbólica; 

f) praticar um ensino interdisciplinar como elemento propulsor do conhecimento e da 

ciência, ou seja, trabalhar a interdisciplinaridade como meio para o aluno se desenvolver 

cognitivamente; 

g) reconhecer, nas produções literárias, um espaço de registro de ideias que refletem 

em cada época as diferentes visões de homem, mundo e sociedade. 

 

7 PRINCÍPIOS FORMATIVOS 
 

O curso de Letras  - Língua Portuguesa, na  modalidade a distância, tem como princípios 

formativos: 

a) compromisso com a igualdade e a equidade educacional, como princípios fundantes 

da BNCC; 

b) reconhecimento de que a formação de professores exige um conjunto de 

conhecimentos, habilidades, valores e atitudes, que estão inerentemente alicerçados na 

prática, a qual precisa ir muito além do momento de estágio obrigatório, devendo estar 

presente, desde o início do curso, tanto nos conteúdos educacionais e pedagógicos quanto 

nos específicos da área do conhecimento a ser ministrado; 

c) respeito pelo direito de aprender dos licenciandos e compromisso com a sua 

aprendizagem como valor em si mesmo e como forma de propiciar experiências de 

aprendizagem exemplares que o professor em formação poderá vivenciar com seus próprios 

estudantes no futuro; 

d) reconhecimento do direito de aprender dos ingressantes, ampliando as 

oportunidades de desenvolver conhecimentos, habilidades, valores e atitudes indispensáveis 

para o bom desempenho no curso e para o futuro exercício da docência; 

e) atribuição de valor social à escola e à profissão docente de modo contínuo, 

consistente e coerente com todas as experiências de aprendizagem dos professores em 

formação; 

f) fortalecimento da responsabilidade, do protagonismo e da autonomia dos 

licenciandos com o seu próprio desenvolvimento profissional; 

g) integração entre a teoria e a prática, tanto no que se refere aos conhecimentos 

pedagógicos e didáticos, quanto aos conhecimentos específicos da área do conhecimento ou 

do componente curricular a ser ministrado; 

h) centralidade da prática por meio de estágios que enfoquem o planejamento, a 

regência e a avaliação de aula, sob a mentoria de professores ou coordenadores experientes 

da escola campo do estágio, de acordo com este PPC; 

i) reconhecimento e respeito às instituições de educação básica como parceiras 
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imprescindíveis à formação de professores, em especial as das redes públicas de ensino; 

j) engajamento de toda a equipe docente do curso no planejamento e no 

acompanhamento das atividades de estágio obrigatório; 

k) estabelecimento de parcerias formalizadas entre as escolas, as redes ou os sistemas 

de ensino e as instituições locais para o planejamento, a execução e a avaliação conjunta das 

atividades práticas previstas na formação do licenciando; 

l) aproveitamento dos tempos e espaços da prática nas áreas do conhecimento, nos 

componentes ou nos campos de experiência, para efetivar o compromisso com as 

metodologias inovadoras e os projetos interdisciplinares, flexibilização curricular, construção 

de itinerários formativos, projeto de vida dos estudantes, dentre outros; 

m) avaliação da qualidade do curso por meio de instrumentos específicos que 

considerem a matriz de competências elencadas neste PPC e os dados objetivos das avaliações 

educacionais, além de pesquisas científicas que demostrem evidências de melhoria na 

qualidade da formação; 

n) adoção de uma perspectiva intercultural de valorização da história, da cultura e das 

artes nacionais, bem como das contribuições das etnias que constituem a nacionalidade 

brasileira. 

 
8 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

A BNCC traz dez competências que devem ser desenvolvidas pelos estudantes da 

educação básica, tendo como princípio a educação integral, que privilegia o desenvolvimento 

pleno das pessoas. Esse paradigma presente na educação formal de jovens e crianças tem 

reflexos nas competências exigidas para a formação docente. 

A competência profissional, necessária para a formação do professor de língua 

portuguesa, está diluída em competências gerais, que são próprias da atividade docente, e em 

competências específicas, compostas, por sua vez, por três dimensões: conhecimento 

profissional, prática profissional e engajamento profissional. 

O conhecimento profissional pressupõe uma formação específica e permite a atuação 

docente autônoma. Retrata a aquisição de saberes que dão significado e sentido à prática 

profissional realizada em âmbito escolar. Os conhecimentos da área, da etapa e do 

componente curricular estão no âmago da competência. 

A prática profissional é a associação contínua entre o objeto de conhecimento e o 

objeto de ensino. A concomitância entre a aprendizagem dos objetos de conhecimento e a 

aprendizagem dos procedimentos e objetivos busca selecionar, ordenar, organizar e avaliar os 

objetos de ensino que fazem parte fundamental da formação e da relação permanente entre 

conhecimento e prática. 
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O engajamento profissional é fundamental para a relação ética e moral entre professor 

e toda a comunidade escolar (alunos, outros professores, gestores, pais de alunos). O 

engajamento profissional pressupõe o compromisso consigo mesmo (desenvolvimento 

pessoal e profissional), o compromisso com o outro (aprendizagem e pleno desenvolvimento 

do estudante) e o compromisso com os outros (interação com colegas, atores educacionais, 

comunidade e sociedade). 

O desenvolvimento das competências profissionais supracitadas, previstas na BNC- 

Formação, está distribuído na organização curricular do curso em três grupos: 

Grupo I: 840 (oitocentas e vinte e cinco) horas para a base comum que compreende os 

conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e fundamentam a educação e suas 

articulações com os sistemas, escolas e práticas educacionais; 

Grupo II: 1.620 (mil seiscentas e vinte) horas para a aprendizagem dos conteúdos 

específicos das áreas, componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimento da BNCC 

e para o domínio pedagógico desses conteúdos; 

Grupo III: 810 (oitocentas e dez) horas para a prática pedagógica com a seguinte 

distribuição: 405 (quatrocentas e cinco) horas de estágio supervisionado, em situação real de 

trabalho em escola; 405 (quatrocentas e cinco) horas de práticas nos componentes 

curriculares dos Grupos I e II, distribuídas ao longo do curso, desde o seu início. 

Pode haver o aproveitamento de formação e de experiências anteriores, desde que 

desenvolvidas em instituições de ensino e em outras atividades, e que tenha como 

fundamentos a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 

fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; e a associação entre 

teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço. 

Além da carga horária distribuída nos três grupos explicitados acima, há 100 horas 

direcionadas às atividades complementares, que devem ser integralizadas de acordo com o 

previsto na matriz curricular do curso. 

Considerando a organização curricular nos grupos I, II e III, o curso se apresenta com a 

seguinte matriz: 

 
 

8.1 DISCIPLINAS 
 

Grupo I 

Disciplinas C. H. Teórica C. H. Prática 

Introdução a EaD 60 - 

Estrutura e Func. da Educação Básica 60 15 

Didática Geral 60 15 
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Psicologia da Educação 60 - 

Linguagem e Ensino I 60 15 

Linguagem e Ensino II 60 15 

Met. do Trabalho Científico 60 - 

Novas Tec.   no   Ensino   de   Língua 

Portuguesa 

60 30 

Educação Esp. e Libras 60 15 

Linguística Textual 60 - 

Produção Textual I 60 15 

Introdução à Linguística 60 - 

Teoria da Literatura I 60 - 

Teoria da Literatura II 60 - 

C.H. Total 840 h 120 h 

 
 

Grupo II 

Disciplinas C. H. Teórica C. H. Prática 

Fonética e Fonologia 30 15 

Tópicos de Gramática 60 - 

Morfossintaxe I 60 30 

Análise do Discurso 60 - 

Leitura 60 15 

Morfossintaxe II 60 30 

Linguística Aplicada 60 - 

Literatura Portuguesa. I 30 15 

Literatura Brasileira I 60 - 

Gêneros Textuais 60 - 

Sociolinguística 60 - 

Literatura Portuguesa II 30 15 

Literatura Brasileira II 60 15 

Semântica e Pragmática 45 - 

Literatura Portuguesa III 45 15 

Literatura Brasileira III 60 15 

Estilística 45 - 

Argumentação 45 - 

Lit. Africana de Língua Portuguesa 45 15 

Literatura Brasileira IV 60 15 

Optativa 1 60 - 

Optativa 2 30 - 

Literatura Potiguar 45 15 

TCC 60 - 

Linguagem e Cultura Indígena 45 15 

UCE  75 - 

UCE  90 - 
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UCE  90 - 

UCE 90 - 

C.H. Total 1620 h 225 h 

 
 
 

Grupo III 

Disciplinas C. H. Prática 

Estágio I 105 

Estágio II 150 

Estágio III 150 

Prática de Prod. Escrita 60 

G I e G II 345 

C.H. Total 810 h 

 
 

 

Disciplinas Optativas 
 

Em conformidade com a alínea “f” do Art. 72 do Regimento Geral da UERN, as 

disciplinas optativas, diferentemente das obrigatórias, são as que, escolhidas pelo estudante 

dentro da relação indicada pelo departamento acadêmico e aprovadas pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, complementam a formação do aluno numa determinada área ou 

subárea de conhecimento. Ou seja, são disciplinas de livre escolha do discente de um elenco, 

semestralmente, ofertado para o curso, que complementam a formação acadêmico- 

profissional, numa certa área de conhecimento, permitindo ao aluno iniciar-se numa 

diversificação do curso. Desde que oferecidas aos alunos, essas disciplinas constam na matriz 

curricular na fase em que são cursadas e as respectivas cargas horárias são computadas no 

total geral da carga horária do Curso. 

Os alunos deverão matricular-se, ao longo do curso, em, no mínimo, 02 (duas) 

optativas, sendo uma de 60 h e outra de 30 h, considerando que a carga horária obrigatória 

para esse componente curricular é de 90 h. Embora a oferta de optativas esteja programada 

para o sétimo e o oitavo períodos, o aluno poderá matricular-se nesses componentes 

curriculares em outro período, caso haja a oferta. No Curso de Letras  - Língua Portuguesa EaD 

as disciplinas optativas disponíveis no currículo contemplam conteúdos de Língua Portuguesa, 

Linguística e Literatura. Tais disciplinas constam na tabela, porém, ao longo do curso, outras 

optativas poderão ser incluídas. 

 
DISCIPLINAS OPTATIVAS 

Nome do Componente Curricular C. H. 

Análise do Conto 60 
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Descrição do Português Falado 60 

Estudos de Letramento 60 

Literatura de Cordel 60 

Literatura Infantojuvenil 60 

Psicolinguística 60 

Literatura e Cinema 60 

Teatro Brasileiro I 60 

Teatro Brasileiro II 30 

História da Língua Portuguesa 30 

Leitura Orientada I 30 

Leitura Orientada II 30 

Produção Textual II 30 

Avaliação da Aprendizagem 30 

História da Arte 30 

Concepções e Práticas na Educação de Jovens e Adultos 30 

Literatura Comparada 30 

Práticas Interdisciplinares na Educação 30 

Métodos de Crítica Literária 30 

 

8.2 ATIVIDADES DA PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR 

 
A inclusão da atividade de Prática como Componente Curricular (PCC) passou a ser uma 

exigência para os cursos de licenciatura a partir da publicação do Parecer CNE/CP nº 9/2001. 

Conforme o item 3.6 do referido Parecer, os cursos de licenciatura devem oferecer 

oportunidades de articulação entre teoria e prática durante todo o período do curso por meio 

de: 

[...] situações didáticas em que os futuros professores coloquem em uso os 
conhecimentos que aprenderem, ao mesmo tempo em que possam 
mobilizar outros, de diferentes naturezas e oriundos de diferentes 
experiências, em diferentes tempos e espaços curriculares [...] (p. 57). 

 

A inclusão dessa nova atividade, porém, acabou trazendo algumas indagações em 

relação ao que é, de fato, estágio supervisionado e qual a diferença entre ele e a prática como 

componente curricular. Com o intuito de tentar responder a essas questões, o Parecer CNE/CP 

nº 28/2001 declara que “A prática como componente curricular é, pois, uma prática que 

produz algo no âmbito do ensino (...). É fundamental que haja tempo e espaço para a prática, 

como componente curricular, desde o início do curso (...)” (p. 9). Para esclarecer a natureza 

da atividade, o Parecer CNE/CES nº 15/2005 define a prática como componente curricular 

como: 

 
[...] O conjunto de atividades formativas que proporcionam experiências de 
aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento de procedimentos 
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próprios ao exercício da docência. Por meio destas atividades, são colocados 
em uso, no âmbito do ensino, os conhecimentos, as competências e as 
habilidades adquiridas nas diversas atividades formativas que compõem o 
currículo do curso. As atividades caracterizadas como prática como 
componente curricular podem ser desenvolvidas como núcleo ou como parte 
de disciplinas ou de outras atividades formativas. Isto inclui as disciplinas de 
caráter prático relacionadas à formação pedagógica, mas não aquelas 
relacionadas aos fundamentos técnico-científicos correspondentes a uma 
determinada área do conhecimento. (p. 3) 

 

Já o estágio supervisionado, que tem o objetivo também de consolidar e articular as 

competências desenvolvidas ao longo do curso por meio das demais atividades formativas, é 

um conjunto de atividades de formação, acompanhadas pelos docentes das instituições 

envolvidas para que o estudante experimente situações de efetivo exercício profissional na 

prática; no caso do Curso em questão, a universidade e as escolas do ensino fundamental e 

médio. (Parecer CNE/CES nº 15/2005, p. 3). 

A Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui 

a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC- 

Formação), determina, em seu Art. 11, item III, alínea b, que a carga horária mínima de PCC 

deve ser de 400 horas, distribuídas ao longo do curso, desde seu início. A carga horária da 

Prática como Componente Curricular (PCC) do Curso de Letras  - Língua Portuguesa EaD terá 

405 (quatrocentas e cinco) horas, vivenciadas ao longo de todo o curso e distribuídas da 

seguinte forma: 
 

Período Disciplinas CH/PCC 

 
 

1° Período 

Linguagem e Ensino I 15 

Produção Textual I 15 

Estrutura e Funcionamento da 

Educação Básica 

15 

C. H. Total/Sem. 45 

 

 
2° Período 

Didática Geral 15 

Linguagem e Ensino II 15 

Novas Tecnologias do Ensino de 

Língua Portuguesa 

30 

Educação Especial e Libras 15 

C. H. Total/Sem. 75 

 
3° Período 

Fonética e Fonologia 15 

Literatura Portuguesa I 15 

Leitura 15 

C. H. Total/Sem. 45 

 
4° Período 

Morfossintaxe I 30 

Literatura Portuguesa II 15 

Literatura Brasileira II 15 
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C. H. Total/Sem. 60 

 

 
5° Período 

Morfossintaxe II 30 

Literatura Portuguesa III 15 

Literatura Brasileira III 15 

C. H. Total/Sem. 60 

6° Período Literatura Brasileira IV 15 

 Prática de Produção Escrita 60 

C. H. Total/Sem. 75 

 
7° Período 

Literaturas Africanas de Língua 

Portuguesa 

15 

Linguagem e Cultura Indígena 15 

C. H. Total/Sem. 30 

8° Período Literatura Potiguar 15 

C. H. Total/Sem. 15 

C. H. Total 405 
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Um total de 345 (trezentas e quarenta e cinco) horas de práticas como componente 

curricular estão diluídas em 20 (vinte) disciplinas que são também teóricas. As 60 (sessenta) 

horas restantes foram distribuídas em um componente de natureza prática: Prática de Produção 

Escrita, ofertada no 6º período. 

A Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019, em seu Art. 15, § 3º, determina 

ainda que: 

§ 3º A prática deve estar presente em todo o percurso formativo do 
licenciando, com a participação de toda a equipe docente da instituição 
formadora, devendo ser desenvolvida em uma progressão que, partindo da 
familiarização inicial com a atividade docente, conduza, de modo harmônico 
e coerente, ao estágio supervisionado, no qual a prática deverá ser engajada 
e incluir a mobilização, a integração e a aplicação do que foi aprendido no 
curso, bem como deve estar voltada para resolver os problemas e as 
dificuldades vivenciadas nos anos anteriores de estudo e pesquisa. 

 
É com base nessa determinação que foi realizada a distribuição da carga horária da 

PCC ao longo dos períodos iniciais do curso, de modo a preparar os discentes para as práticas 

de estágio. 

Sobre as atividades que correspondem a essa prática como componente curricular, o 

local onde devem ser realizadas e a forma como elas podem ser registradas, a Resolução 

CNE/CP Nº 2 esclarece, ainda no Art. 15: 

 
§ 4º As práticas devem ser registradas em portfólio, que compile 
evidências das aprendizagens do licenciando requeridas para a 
docência, tais como planejamento, avaliação e conhecimento do 
conteúdo. § 5º As práticas mencionadas no parágrafo anterior 
consistem no planejamento de sequências didáticas, na aplicação de 
aulas, na aprendizagem dos educandos e nas devolutivas dadas pelo 
professor. § 6º Para a oferta na modalidade EaD, as 405 horas do 
componente prático, vinculadas ao estágio curricular, bem como as 
405 horas de prática como componente curricular ao longo do curso, 
serão obrigatórias e devem ser integralmente realizadas de maneira 
presencial. 

 
Portanto, os professores responsáveis por disciplinas com PCC devem seguir essas 

recomendações, planejando, junto aos alunos, as atividades previstas no § 5º, bem como 

acompanhando seu registro, pelos discentes, conforme § 4º. As 405 horas de PCC do curso de 

Letras - Língua Portuguesa a Distância serão, obrigatoriamente, realizadas de maneira 

presencial, seguindo o que determina o § 6º. Os ambientes de prática serão preferencialmente 

instituições de ensino públicas, sediadas nos polos ou em cidades vizinhas, podendo o 

professor sugerir outros espaços educacionais que estejam de acordo com a legislação vigente. 
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8.3 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 
 

O Estágio Curricular Supervisionado, de acordo com o artigo 2º da Resolução n° 
06/2015 – CONSEPE: 

 
É concebido como um campo de conhecimento teórico-prático e 
interdisciplinar, que possibilita ao educando a aproximação, reflexão, 
interação e atuação no contexto social, ético, político, tecnológico, cultural e 
educacional no qual o trabalho docente está inserido, configurando-se, assim, 
como espaço de convergência dos conhecimentos científicos pertinentes a 
cada área e das experiências pedagógicas vivenciadas no decorrer dos cursos, 
sendo essencial para a formação de competências docentes do futuro 
profissional licenciado. 

 
De modo que o Estágio Curricular Supervisionado constitui-se em atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estagiário, mediante a 

observação, investigação, participação e intervenção em situações concretas da vida e do 

trabalho de seu campo específico. Deve ocorrer tanto através do exercício direto in loco 

quanto pela participação do estagiário em ambientes próprios da área profissional, objeto de 

sua formação, desde que esses espaços atendam às condições necessárias apontadas pela 

legislação em vigor. Representa um conjunto de atividades que envolvem a aprendizagem 

profissional, humana, linguística e cultural dos acadêmicos. 

Pela prática de ensino, o estudante, graduando em Letras, tem a oportunidade de 

assimilar/repensar conteúdos, planejar suas ações didático-pedagógicas, em conformidade 

com as teorias assimiladas ao longo da sua graduação e habilitando-se para o exercício da 

docência. 

O Estágio Curricular Supervisionado dar-se-á em conformidade com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação de professores, estabelecidas na Resolução CNE/CP 

Nº 2, de 20 de dezembro de 2019, que propõem em seu Art. 11, inciso III, alínea A, a carga 

horária mínima de 400 horas para o estágio supervisionado, em situação real de trabalho em 

escola. O Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Letras - Língua Portuguesa a Distância 

terá uma carga horária total de 405 h, dividida em três componentes curriculares: Estágio 

Supervisionado I (105 h), Estágio Supervisionado II (150 h) e Estágio Supervisionado III (150 h). 

As atividades que serão realizadas em cada componente de estágio e sua respectiva carga 

horária estão discriminadas abaixo: 
 

Distribuição da C. H. Estágio I 

Teórico- 
metodológico 

Diagnóstico Relatório Seminário 
Avaliativo 

Total 

45 40 15 5 105 
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Distribuição da C. H. Estágios II e III 

Comp. Teórico- 
metodológico 

Planejamento Regência Relatório Seminário 
Avaliativo 

Total 

Estágio 
II 

45 40 40 20 5 150 

Estágio 
III 

45 40 40 20 5 150 

 
De acordo com a Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019 e a Resolução 

n° 06/2015 – CONSEPE –, as práticas de estágios serão efetivadas mediante o prévio ajuste 

formal entre a UERN e a instituição associada ou conveniada, com preferência para as 

instituições públicas de ensino. 

O estágio é um componente curricular autônomo, que pode assumir formas de 

estruturação didático-pedagógica diversas, facultada a formação de turmas, de acordo com 

as peculiaridades do projeto pedagógico do curso, respeitando os critérios estabelecidos por 

regulamentação própria da UERN. 

Considerando a oferta do curso de Letras - Língua Portuguesa a Distância em polos que 

se encontram distantes da sede do Campus Central e a possibilidade das cidades sede desses 

polos não comportarem o número de estagiários matriculados, será permitido ao aluno 

efetivar suas práticas de estágio em outros municípios, desde que as instituições de ensino 

atendam aos critérios definidos pela regulamentação da UERN. 

A disciplina de estágio será ministrada por um único professor, que fará a supervisão 

dos estagiários, sendo auxiliado por tutores que ficarão responsáveis por grupos de até no 

máximo 10 (dez) alunos. 

 
Redução de carga horária de estágio supervisionado 

 
O graduando do Curso de Letras  - Língua Portuguesa, na modalidade a distância, 

poderá solicitar redução de carga horária de estágio supervisionado, de acordo com o Art. 35 

da Resolução do CONSEPE 06/2015, de 25 de fevereiro de 2015: 

 
Os alunos que exercem o magistério na educação básica como 
professores efetivos, na área objeto de formação, poderão ter redução 
de até 50% (cinquenta por cento) da carga horária de estágio, 
observando-se o que dispõem a legislação específica e os critérios 
estabelecidos no PPC de cada curso, analisando-se cada caso concreto. 
§ 1º A redução da carga horária de estágio será efetivada mediante 
apresentação, pelo estagiário interessado, de requerimento instruído 
com documento comprobatório da experiência igual ou superior a seis 
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meses; § 2º O pedido de redução será apreciado pelo coordenador de 
estágio do curso, que poderá solicitar parecer ao departamento 
acadêmico responsável, caso julgue necessário; § 3 º Compete à 
DIRCA/PROEG a implantação da redução de carga horária de Estágio 
Curricular Supervisionado no sistema de registro e controle acadêmico. 

 
A redução de carga horária de que trata o Art. 35 da Resolução 06/2015 do CONSEPE 

resulta na possibilidade de aproveitamento de um dos componentes de estágio. Considerando 

a natureza dos componentes de estágio do curso de Letras - Língua Portuguesa a Distância, será 

permitido ao discente solicitar o aproveitamento do componente Estágio Supervisionado II 

(150 h) ou Estágio Supervisionado III (150 h), a depender de suas atividades docentes serem 

realizadas no Ensino Fundamental ou Ensino Médio. 

O aproveitamento de componente curricular de estágio poderá efetivar-se, ainda, 

mediante a participação do aluno no Programa Institucional de Residência Pedagógica – ou 

outro que venha a substituí-lo – e que não tenha se beneficiado de outro ato recursal. O 

aproveitamento poderá ser integral ou parcial da carga horária cursada para o Estágio 

Curricular Supervisionado, em conformidade com a Instrução Normativa PROEG/UERN N.º 

01/2019, de 22 de julho de 2019. 

Para obter o aproveitamento integral ou parcial, o aluno deverá requerer ao 

coordenador do Estágio Supervisionado, em formulário próprio, com apensa da 

documentação necessária, para que seja apreciada, em conformidade com a Instrução 

Normativa PROEG/UERN N.º 01/2019, de 22 de julho de 2019. 
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8.4 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é requisito obrigatório para obtenção do 

diploma do curso de Letras  - Língua Portuguesa na modalidade a distância. O TCC se configura 

como a produção de um texto acadêmico, contemplando reflexões que articulem teoria e 

prática e deve estar relacionado aos eixos curriculares do curso. 

A disciplina TCC será ofertada em turmas de no máximo 10 (dez) alunos e, por isso, 

poderá ser ministrada por mais de um professor, que assumirá as orientações de cada turma. 

O Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Letras  - Língua Portuguesa EaD pode ser 

produzido em formato de artigo científico ou um projeto de intervenção voltado para o ensino 

de Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas, direcionado ao ensino fundamental ou 

médio. O TCC deve seguir o que se espera de um texto acadêmico e atender ao Manual de 

Normalização de Trabalhos Acadêmicos da UERN1 ou, sempre que possível, às normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
 
 

8.5 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
Entende-se por atividades complementares as atividades extracurriculares que 

possibilitam ao aluno adquirir conhecimentos de interesse para sua formação pessoal e 
profissional, reconhecidos por meio de avaliação e que constituem um meio de ampliação de 
seu currículo, com experiências e vivências acadêmicas internas e/ou externas ao curso. A 
carga horária mínima exigida no Curso de Letras  - Língua Portuguesa EaD será de 100 h, 
constituindo- se como um elemento obrigatório para obtenção de grau de licenciatura. 

As atividades complementares têm a finalidade de enriquecer o processo ensino- 
aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e profissional dos 
acadêmicos de Letras. Sendo uma atividade individual, poderá ser realizada em organizações 
públicas, privadas, do terceiro setor, desde que legalmente constituídas e que desenvolvam 
funções ou atividades relacionadas à área educacional. 

São consideradas atividades complementares a participação em congressos, simpósios, 
jornadas, seminários, encontros, conferências, palestras, mostras, viagens e visitas técnicas, 
estágios não curriculares, projetos de iniciação científica, projetos de extensão, cursos e 
minicursos de extensão, monitorias, atuação em empresas juniores, projetos 
multidisciplinares, ações de empreendedorismo, fóruns de discussões virtuais, chat, 
teleconferências, web conferências, serviços voluntários em áreas afins e de outras atividades, 
presenciais ou a distância, definidas pela Faculdade de Letras e Artes, desde que comprovadas 
devidamente por certificado. 

 
 

1 Disponível em: http://www.uern.br/biblioteca/default.asp?item=manualdenormas. 
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A carga horária das atividades complementares deve ser integralizada de acordo com 
o previsto na matriz curricular do curso. A carga horária cumprida pelo acadêmico será 
cumulativa e as atividades complementares serão de sua livre escolha, desde que observados 
os parâmetros determinados pelo Colegiado do Curso. Somente serão válidas as atividades 
realizadas no período em que o acadêmico estiver matriculado no Curso. 

Como atividades complementares, serão aceitas aquelas promovidas também pelos 
diversos setores do Núcleo de Educação a Distância da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte ou por outras instituições de ensino superior, conselhos regionais, associações, 
órgãos públicos ou privados, científicos e/ou culturais, dentre outros, desde que em áreas 
afins à da área de formação dos acadêmicos. 

Toda orientação para o polo referente à disponibilização da pontuação das atividades 
complementares no Portal do Núcleo de Educação a Distância da UERN será dada pelo 
coordenador do Curso. 

A comprovação das atividades complementares deverá ser apresentada pelo 
acadêmico à secretaria do Polo do Núcleo, por meio do comprovante original de participação, 
com uma cópia a ser arquivada no polo. De posse dos comprovantes, o responsável pela 
secretaria do polo fará o lançamento das atividades complementares na ferramenta 
Atividades Complementares. O professor local, com conhecimento na área ou professor 
especialista da unidade didática oferecida, apreciará, podendo comprovar o documento 
mediante os itens dispostos na Tabela de Pontuação das Atividades Complementares. A 
atividade poderá ser recusada se a documentação e/ou desempenho do aluno forem julgados 
insatisfatórios. 

O acadêmico que não cumprir integralmente a carga horária de atividades 
complementares, estabelecidas na matriz curricular do curso, não poderá colar grau, devendo 
proceder à sua matrícula para complementá-la. Todos os casos omissos serão resolvidos pelo 
colegiado do curso. 

 
 
 
 

 

 
Modalidade 

 

 
Atividade 

 

 
Descrição da atividade 

 
 

Equivalência em horas para cada 
atividade complementar 

 
Máximo de 

horas por 
semestre 

 
 

Presencial e a 
distância 

 
 

Participação 
em eventos 

 
Apresentação de 

trabalhos em 
eventos científicos 

8 horas por curso na área em que o 
acadêmico está matriculado 

4 horas por curso na área afim à que 
o acadêmico está matriculado 

 

 
30 horas 

  Participação em 
semanas ou jornadas, 

ciclos de debates, 
oficinas, cursos e 

minicursos, encontros, 
seminários, congressos, 

fóruns, simpósios, 
mostras 

 
 
 

6 horas por curso na área em que 
o acadêmico está matriculado. 

3 horas por curso em áreas afins. 

 
 
 

 
30 horas 
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Participação 

em palestras 

 
2 horas por palestra 

 
30 horas 

 Ministrar cursos, 
palestras, oficinas, 
mesa redonda, sem 

remuneração 

 

6 horas na área do curso 

3 horas em outra área do curso 

 

 
30 horas 

Cursos de 
extensão 
oferecidos 

por IES 

 
Ministrar cursos na 

grande área de Letras 

20 horas por curso em Letras 
 

10 horas por curso em áreas afins 

 
 

30 horas 

 
Publicações 

Publicação de resumos, 
resumos expandidos e 

artigos científicos 

 

15 horas por resumo publicado e 
30 horas por artigo publicado 

 
120 horas 

 
 

Projetos de 
ensino, 

pesquisa e 
extensão. 

Participação em 
projeto de ensino, 

pesquisa e extensão na 
grande área do curso, 
com duração mínima 

de 9 (nove) meses, sob 
orientação de 

professor da UERN ou 
de outra universidade 

 
 
 
 
 

100 horas por projeto concluído 

 
 
 
 

50 horas 

 

Atividades via 
satélite 

 
Participação em 

teleconferências e 
palestras 

4 horas por atividade promovida pela 
UERN 

2 horas por atividade promovida por 
outra instituição 

 

20 horas 

 
 
Atividades on- 

line 

Videoconferências, 
fóruns de discussão, 

salas de chat, 
promovidos pela 

UERN, não 
obrigatórios ao curso 

 

 
4 horas por atividade 

 

 
20 horas 

 

8.6 ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO 

A regulamentação curricular das atividades de extensão nos cursos de graduação da 

UERN segue a Resolução nº 25/2017 – CONSEPE –, que torna obrigatório o percentual mínimode 

10% da carga horária total do curso para a participação dos discentes em ações extensionistas, 

organizadas e ofertadas por meio de Unidades Curriculares de Extensão – UCE. Vinculada à matriz 

curricular, cada UCE, com 01 (hum) crédito e 15 (quinze) horas, será sistematizada em bloco e 

ofertada a partir de sua associação com programas e/ou projetos institucionalizados na Pró-

Reitoria de Extensão da UERN, os quais deverão necessariamente envolver a coordenação de 

um professor, a participação de discentes da graduação e apresença do público externo à 

Instituição. 

De acordo com a supracitada Resolução, o cumprimento das UCE será registrado por 

conceito em histórico acadêmico, devendo o discente  realizar sua matrícula em conformidade 
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com a matriz curricular do curso, considerando a   proposta do Curso de Letras  - Língua Portuguesa 

na modalidade a  distância, a saber: as unidades curriculares de extensão serão ofertadas do 3º 

ao 6º periodo com um total de 345h, conforme quadro abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROL DE UNIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO 

UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO CARGA HORÁRIA 

UCE I 30H 

UCE II 30H 

UCE III 30H 

UCE IV 45H 

UCE V 45H 

UCE VI 45H 

UCE VII 60H 

UCE VIII 60H 

UCE IX 60H 

UCE X 75H 

UCE XI 75H 

UCE XII 75H 

UCE XIII 90H 

UCE XIV 90H 

UCE XV 90H 

 

 
9 MATRIZ CURRICULAR 

 

 

1º PERÍODO 

 
Código 

Componente 

curricular 

Departa- 

mento de 

origem 

Aplicação Carga horária  
Crédito 

Pré-requisito 

código-componente 
T, P, T/P Teórico Prático Total 

0401006-4 Introdução a 

EaD 

DLV/FALA T 60 - 60 
4 

- 

0401023-4 Linguagem e 

Ensino I 

DLV/FALA T/P 60 15 75 5 - 

OFERTA DE UNIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO 

PERÍODO UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO/ CARGA 
HORÁRIA 

3º período UCE/ 75h 

4º periodo UCE/ 90h 

5º periodo UCE/90h 

6º periodo UCE/90h 

Total UCE/345h 
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0401002-4 Produção 

Textual I 

DLV/FALA T/P 60 15 75 5 - 

 Teoria da 

Literatura I 

DLV/FALA T 60 - 60 4 - 

 Introdução à 

Linguística 

DLV/FALA T 60 - 60 4 - 

 Metodologia do 

Trabalho 

Científico 

DLV/FALA T 60 - 60 4 - 

 Estrutura e 

Funcionamento 

da Educação 

Básica 

DLV/FALA T/P 60 15 75 5 - 

TOTAL    420 45 465 31  

 
 

2º PERÍODO 

Código 
Componente 

curricular 

Departa- 

mento de 

Aplicação Carga horária 
Crédito 

Pré-requisito 

código-componente T, P, T/P Teórico Prático Total 
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  origem       

 Didática Geral DLV/FALA T/P 60 15 75 5 - 

0401018-4 Psicologia da 

Educação 

DLV/FALA T 60 - 60 4 - 

0401028-4 Linguagem e 

Ensino II 

DLV/FALA T/P 60 15 75 5 - 

 Novas 

Tecnologias do 

Ensino de 

Língua 

Portuguesa 

DLV/FALA T/P 60 30 90 6 - 

 Educação 

Especial e Libras 

DLV/FALA T/P 60 15 75 5 - 

0401014-4 Linguística 

Textual 

DLV/FALA T 60 - 60 4 - 

 Teoria da 

Literatura II 

DLV/FALA T 60 - 60 4 Teoria da Literatura I 

TOTAL    420 75 495 33  

 
3º PERÍODO 

 
Código 

Componente 

curricular 

Departa- 

mento de 

origem 

Aplicação Carga horária  
Crédito 

Pré-requisito 

código-componente 
T, P, T/P Teórico Prático Total 

0401001-4 Fonética e 

Fonologia 

DLV/FALA T/P 30 15 45 
3 

- 

0401016-4 Literatura 

Portuguesa I 

DLV/FALA T/P 30 15 45 3 - 

0401017-4 Literatura 

Brasileira I 

DLV/FALA T 60 - 60 4 - 

 Tópicos de 

Gramática 

DLV/FALA T 60 - 60 4 - 

0401011-4 Leitura DLV/FALA T/P 60 15 75 5 - 

 UCE  DLV/FALA T 75 - 75 5 - 

TOTAL    315 45 360 24  

 
 
 
 
 
 

4º PERÍODO 

 
Código 

Componente 

curricular 

Departa- 

mento de 

origem 

Aplicação Carga horária  
Crédito 

Pré-requisito 

código-componente 
T, P, T/P Teórico Prático Total 

 Morfossintaxe I DLV/FALA T/P 60 30 90 6 - 
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0401021-4 Literatura 

Portuguesa II 

DLV/FALA T/P 30 15 45 3 - 

 Literatura 

Brasileira II 

DLV/FALA T/P 60 15 75 5 - 

0401019-4 Gêneros 

Textuais 

DLV/FALA T 60 - 60 4 - 

0401026-4 Semântica e 

Pragmática 

DLV/FALA T 45 - 45 3 - 

 UCE  DLV/FALA T 90 - 90 6 - 

TOTAL    345 60 405 27  

 
5º PERÍODO 

 
Código 

Componente 

curricular 

Departa- 

mento de 

origem 

Aplicação Carga horária  
Crédito 

Pré-requisito 

código-componente 
T, P, T/P Teórico Prático Total 

 Morfossintaxe II DLV/FALA T/P 60 30 90 6 Morfossintaxe I 

 Literatura 

Portuguesa III 

DLV/FALA T/P 45 15 60 4 - 

 Literatura 

Brasileira III 

DLV/FALA T/P 60 15 75 5 - 

0401020-4 Sociolinguística DLV/FALA T 60 - 60 4 - 

 Estágio 

Supervisionado I 

DLV/FALA T/P 45 60 105 7 Estr. e Func. do Ensino 

Básico 

Didática Geral 

 UCE  DLV/FALA T 90 - 90 6 - 

TOTAL    360 120 480 32  

 
 
 

 

6º PERÍODO 

 
Código 

Componente 

curricular 

Departa- 

mento de 

origem 

Aplicação Carga horária  
Crédito 

Pré-requisito 

código-componente 
T, P, T/P Teórico Prático Total 

 Literatura 

Brasileira IV 

DLV/FALA T/P 60 15 75 
5 

- 

 Estilística DLV/FALA T 45 - 45 3 - 

 Argumentação DLV/FALA T 45 - 45 3 - 

0401041-4 Prática de 

Produção Escrita 

DLV/FALA P - 60 60 4 - 

 Estágio 

Supervisionado 

II 

DLV/FALA T/P 45 105 150 10 Estágio Supervisionado 

I 

 UCE  DLV/FALA T 90 - 90 6 - 

TOTAL    285 180 465 31  
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7º PERÍODO 

 
Código 

Componente 

curricular 

Departa- 

mento de 

origem 

Aplicação Carga horária  
Crédito 

Pré-requisito 

código-componente 
T, P, T/P Teórico Prático Total 

0401027-4 Análise do 

Discurso 

DLV/FALA T 60 - 60 
4 

- 

- Optativa I DLV/FALA T 60 - 60 4 - 

0401036-4 Literaturas 

Africanas de 

Língua 

Portuguesa 

DLV/FALA T/P 45 15 60 4 - 

 Estágio 

Supervisionado 

III 

DLV/FALA T/P 45 105 150 10 Estágio Supervisionado 

I 

0401043-4 Linguagem e 

Cultura Indígena 

DLV/FALA T/P 45 15 60 4 - 

TOTAL    255 135 390 26  

 
8º PERÍODO 

 
Código 

Componente 

curricular 

Departa- 

mento de 

origem 

Aplicação Carga horária  
Crédito 

Pré-requisito 

código-componente 
T, P, T/P Teórico Prático Total 

- Optativa II DLV/FALA T 30 - 30 2 - 

0401039-4 Literatura 

Potiguar 

DLV/FALA T/P 45 15 60 4 - 

 TCC DLV/FALA T 60 - 60 4 Metodologia do 

Trabalho Científico; 

Estágio Supervisionado 

I; Estágio 

Supervisionado II.8 

0401048-4 Linguística 

Aplicada 

DLV/FALA T 60 - 60 4 - 

TOTAL    195 15 210 14  

 
 

10 EQUIVALÊNCIA DOS COMPONENTES CURRICULARES 

1 - A equivalência no quadro abaixo é demonstrada da esquerda para a direita. O(a) discente 

cursa o componente na matriz definida neste PPC e terá equivalência (integralização) no 

componente da(s) matriz(es) anterior(es). 

2 – A exceção a esta regra ocorre quando a equivalência é definida nos dois sentidos (⟺ sim) 
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Componentes de outras matrizes do curso atual 
 
 

Componente da matriz de vínculo Componente da matriz <cód. matriz do item 9> 

Matriz Código Componente C. H. Dep de 

origem 

Código Componente C. H. ⟺ 

sim/não 

DLV 0401004- 

4 

Teoria da 

Literatura I 

75 DLV  Teoria da 

Literatura I 

60 SIM 

DLV 0401010- 

4 

Teoria da 

Literatura II 

75 DLV  Teoria da 

Literatura II 

60 SIM 

DLV 0401003- 

4 

Introdução à 

Linguística 

45 DLV  Introdução à 

Linguística 

60 SIM 

DLV 0401009- 

4 

Tópicos de 

Gramática I 

60 DLV  Tópicos de 

Gramática 

60 SIM 

DLV 0401012- 

4 

Estrutura e 

Funcionamento 

do Ensino 

Básico 

60 DLV  Estrutura e 

Funcionamento 

da Educação 

Básica 

75 SIM 

DLV 0401015- 

4 

Didática Geral 60 DLV  Didática Geral 75 SIM 

DLV 0401022- 

4 

Literatura 

Brasileira II 

60 DLV  Literatura 

Brasileira II 

75 SIM 

DLV 0401029- 

4 

Literatura 

Portuguesa III 

45 DLV  Literatura 

Portuguesa III 

60 SIM 
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DLV 0401030- 

4 

Literatura 

Brasileira III 

60 DLV  Literatura 

Brasileira III 

75 SIM 

DLV 0401037- 

4 

Literatura 

Brasileira IV 

60 DLV  Literatura 

Brasileira IV 

75 SIM 

DLV 0401033- 

4 

Estilística 60 DLV  Estilística 45 SIM 

DLV 0401031- 

4 

Estágio 

Supervisionado 

II 

135 DLV  Estágio 

Supervisionado II 

150 SIM 

DLV 0401034- 

4 

Argumentação 60 DLV  Argumentação 45 SIM 

DLV 0401035- 

4 

LIBRAS 90 DLV  Educação 

Especial e LIBRAS 

75 SIM 

DLV 0401040- 

4 

Estágio 

Supervisionado 

IV 

135 DLV  Estágio 

Supervisionado 

III 

150 SIM 

DLV 0401005- 

4 

História da 

Língua 

Portuguesa 

45 DLV  História da 

Língua 

Portuguesa 

30 SIM 

- Equivalência em ambos os sentidos. 

A equivalência de componente de outro departamento na matriz atual só poderá ser definida 

pelo departamento de origem conforme parágrafo 2º do artigo 24 do Regimento de Cursos de 

Graduação (RCG) da UERN. 

 

 
Componentes de outros cursos 

 
 

Componente matriz <cód. matriz do item 9> Componente equivalente 
Componente de outro(s) curso(s) da UERN que o discente poderá cursar 

Dep. 

origem 

Código Componente Ch Dep. 

origem 

Código Componente Ch ⟺ 

sim/não 

DLV  Produção 

Textual I 

75 DLV  Produção Textual 60 SIM 
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DLV  Introdução à 

Linguística 

60 DLE  Introdução à 

Linguística 

60 SIM 

DLV - 

CAPF 

 Linguística I 60 SIM 

DLV  Metodologia do 

Trabalho 

Científico 

60 DLE  Metodologia do 

Trabalho 

Científico 

60 SIM 

DLV - 

CAPF 

 Metodologia do 

Trabalho 

Científico 

60 SIM 

DE- 

CAP 

0601031-1 Metodologia do 

Trabalho 

Acadêmico 

60 SIM 

    DART  Metodologia do 

Trabalho 

Científico 

60 SIM 

DLV 0401006-4 Introdução à 

EaD 

60 DLE  Introdução à EaD 60 SIM 

DART  Introdução à EaD 60 SIM 

DLV  Teoria da 

Literatura I 

60 DLE  Teoria da 

Literatura I 

60 SIM 

DLV - 

CAPF 

 Teoria da 

Literatura I 

60 SIM 

DLV  Teoria da 

Literatura II 

60 DLE  Teoria da 

Literatura II 

60 SIM 

DLV - 

CAPF 

 Teoria da 

Literatura II 

60 SIM 
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DLV 0401018-4 Psicologia da 

Educação 

60 DE  Psicologia da 

Educação 

60 SIM 

DLV - 

CAPF 

 Psicologia da 

Educação 

75 SIM 

DE - 

CAP 

 Psicologia da 

Aprendizagem 

60 SIM 

DLV 0401051-4 Psicolinguística 60 DLE  Psicolinguística 60 SIM 

DLV  Didática Geral 75 DE  Didática Geral 60 SIM 

DE - 

CAP 

 Didática 60 SIM 

DLV  Didática Geral 75 DART  Didática 60 SIM 

DLV  Estrutura e 

Funcionamento 

da Educação 

Básica 

75 DE  Estrutura e 

Funcionamento 

do Ensino Básico 

60 SIM 

DLV 0401027-4 Análise do 

Discurso 

60 DLV  Análise do 

Discurso 

60 SIM 

DLV 0401019-4 Gêneros 

Textuais 

60 DLE  Gêneros Textuais 

e Ensino de 

Línguas 

60 SIM 

DLV 0401014-4 Linguística 

Textual 

60 DLV - 

CAPF 

 Linguística II 75 SIM 

DLV 0401048-4 Linguística 

Aplicada 

60 DLV - 

CAPF 

 Introdução à 

Linguística 

Aplicada 

60 SIM 

DLV 0401050-4 Literatura 

Infantojuvenil 

60 DE - 

CAP 

0301067-1 Literatura e 

Infância 

60 SIM 

DLV 0401047-4 Estudos de 

Letramento 

60 DE - 

CAP 

 Alfabetização e 

Letramento 

60 SIM 

DLV  Educação 

Especial e 

LIBRAS 

75 DLV  Língua Brasileira 

de Sinais 

60 SIM 

DE - 

CAP 

04010891 Língua Brasileira 

de Sinais 

60 SIM 
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    DLV - 

CAPF 

 Introdução à 

Língua Brasileira 

de Sinais (Libras) 

60 SIM 

DART  Linguagem 

Brasileira de 

Sinais 

60 SIM 

 

- Equivalência em ambos os sentidos. 

A equivalência de componente de outro departamento na matriz atual só poderá ser definida 

pelo departamento de origem, conforme parágrafo 2º do artigo 24 do Regimento de Cursos 

de Graduação (RCG) da UERN. 

 

 
11 EMENTÁRIO DOS COMPONENTES CURRICULARES 

11.1 – EMENTÁRIO DOS COMPONENTES CURRICULARES OBRIGATÓRIOS 
 
 
 
 
 

1° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Introdução à EaD Classificação: obrigatória 

Código: 0401006-4 Avaliado por: (X ) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 h / 04; Prática: 00 / 00; Total: 60 h / 4 

EMENTA: Introdução de questões metodológicas, pedagógicas e políticas da educação a 

distância. A história da educação a distância. O tema da autonomia do estudante na 

educação a distância. Políticas de educação a distância no Brasil. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BELLONI, Maria Luiza. Educação a distância. Campinas, SP: Autores Associados. 1999. 
MARTINS, Guilherme; AMARAL, Marcela; GONÇALO, Tibúrcio. Tendências do Ensino 
Superior no Século XXI: a Educação a Distância em Discussão. Mossoró, RN: Edições UERN, 
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2010. 
MOORE, Michael; KEARSLEY, Greg. Educação a Distância: uma visão integrada. Tradução de 
Roberto Galman. São Paulo: Thomson, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PETERS, Otto. A educação a distância em transição: Tendências e desafios. Trad. Leila 
Ferreira de S. Mendes. São Leopoldo, RS: Editora Unisinos, 2004. 

 

 

1° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Linguagem e Ensino I Classificação: obrigatória 

Código: 0401023-4 Avaliado por: ( X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: ( X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: ( ) Teórica ( ) Prática (X) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 15 / 01; Total: 75 / 05 

EMENTA: O ensino da língua materna sob o enfoque dos estudos linguísticos 
contemporâneos. A relação pesquisa, formação docente e ensino de língua materna. 
Discussão e pesquisa sobre: estratégias didáticas para o trabalho com a leitura, a escrita e a 
análise linguística nas modalidades oral e escrita; materiais e recursos didáticos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GERALDI, Wanderley (Org.). Portos de passagem. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

(4ª tiragem, 2003) 

ILARI, R. A linguística e o ensino da língua portuguesa. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

NEVES, Maria Helena de Moura. Que gramática estudar na escola? Norma e uso da língua 

portuguesa. São Paulo: Contexto, 2009. 

POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas: ALB; Mercado de 

Letras, 1996. 

SIGNORINI, Inês (org.). Significados da inovação no ensino de língua portuguesa e na 

formação de professores. Campinas: Mercado de Letras, 2007. 

SIGNORINI, Inês (org.). Investigando a relação oral/escrito e as teorias do letramento. 

Campinas: Mercado de Letras, 2001. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GERALDI, Wanderley. O texto na sala de aula. 3. ed. São Paulo: Ática, 2000. 

 
 
 
 

1° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Produção Textual I Classificação: obrigatória 

Código: 0401002-4 Avaliado por: ( X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: ( ) Teórica ( ) Prática (X) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 15 / 01; Total: 75 / 05 

EMENTA: Definição de texto. Funções da linguagem. Organização textual. Estudo do 

parágrafo. Relações entre os constituintes do texto. Níveis de construção textual. Paráfrase 

textual. Produção e análise de resumos. Elementos do texto narrativo e descritivo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FARACO, Carlos Alberto. Prática de texto para estudantes universitários. Petrópolis, Rj: 
Vozes, 2016. 
KOCH, Ingedore Villaça. Argumentação e linguagem. São Paulo: Cortez, 1984. 
KOCH, Ingedore Villaça. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1989. 
KOCH, Ingedore Villaça. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 1997. 
KOCH, Ingedore Villaça. Desvendando os segredos do texto. São Paulo: Cortez, 2002. 
KOCH, Ingedore Villaça. Introdução à linguística textual. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
KOCH, Ingedore Villaça; BENTES, Anna Christina; CAVALCANTE, Mônica Magalhães. 
Intertextualidade: diálogos possíveis. São Paulo: Cortez, 2007. 
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. São 
Paulo: Contexto, 2006. 
MACHADO, Anna Rachel. Planejar gêneros acadêmicos. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2008. 
Motta-Roth, Désirée - Hendges, Graciela H. Produção textual na universidade. São Paulo: 
Parábola Editorial 2010. 
TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e Interação. São Paulo: Cortez, 2000. 
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PERÍODO 1° 

Nome do 

componente: 

Teoria da Literatura I Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 00 / 00; Total: 60 / 04 

EMENTA: Conceito de literatura; periodização literária e gênero literário; estudo do poema: 

espécies e elementos estruturais; a linguagem poética; métodos e técnicas de análise e 

interpretação de poemas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BOSI, Alfredo. O ser e o tempo da poesia. 7 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 
CULLER, Jonathan. Teoria literária: uma introdução. Trad. Sandra Guardini Vasconcelos. São 
Paulo: Beca, 1999. 
EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução. Trad. Waltensir Dutra. São Paulo: 
Martins Fontes, s.d. 
SOUZA, Roberto Acízelo de. Formação da teoria da literatura. Rio de Janeiro: Ao Livro 
Técnico; Niterói: EDUFF, 1987. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PORTELLA, Eduardo (Coord.) Teoria literária. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1979. 
SILVA, Domingos Carvalho da. Uma teoria do poema. 2 ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1989. 

 
 
 
 

1° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Introdução à Linguística Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 
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 ( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 00/ 00; Total: 60 / 04 

EMENTA: A linguística como ciência. A gramática comparada. Princípios do estruturalismo 

linguístico. A linguística saussureana. Saussure e o círculo de Praga e Copenhague. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BOUQUET. Simon. Introdução à leitura de Saussure. Trad. Carlos A. L. Salum e Ana Lúcia 
Franco. São Paulo: Cultrix, 2004. 
MARTIN, Robert. Para entender a linguística. Trad. Marcos Bagno. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2003. 
SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Linguística Geral. São Paulo: Editora Cultrix, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ORLADI, Eni Pulcinelli. O que é linguística. São Paulo: Brasiliense, 2006. 
PAVEAU, Marie-Anne; SARFATI, Georges-Elia. As grandes teorias da linguística: da 
gramática comparada à pragmática. Trad. M.R. Gregolin et AL. São Carlos: Claraluz, 2006. 

 

 

1° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Metodologia do Trabalho Científico Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: ( X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 00/00; Total: 60 / 04 

EMENTA: Fundamentos do trabalho científico. Artigo científico: características e relações 

com os demais trabalhos acadêmicos. Tipos de pesquisa. Etapas da pesquisa. Elementos pré- 

textuais, textuais e pós-textuais. Citações: conceito, características e tipologia. Normas 

técnicas da ABNT. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativos, quantitativos e misto. 2. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2007. 
GÜNTHER, Hartmut. Pesquisa qualitativa versus pesquisa quantitativa: esta é a questão? 
Psicologia: Teoria e Pesquisa. Brasília, v. 22, n. 2, p. 201-210, mai/ago. 2006. 
KAUARK, Fabiana; MANHÃES, Fernanda Castro; MEDEIROS, Carlos Henrique. Metodologia 
da pesquisa: guia prático. Itabuna: Via Litterarum, 2010. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 
científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
MINAYO, Maria Cecília de S.; SANCHES, Odécio. Quantitativo-qualitativo: oposição ou 
complementaridade? Caderno de Saúde Pública. Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 239-262, 
jul/set. 1993. 
PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. Metodologia do trabalho científico: 
métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 
2013. 
SALOMON, Delcio Vieira. Como fazer uma monografia. São Paulo: WMF Martins Fontes, 
2014. 
SANTOS, Izequias Estevam dos. Manual de métodos e técnicas de pesquisa científica. 5. ed. 
Niterói, RJ: Impetus, 2005. 
SANTOS, Luiz Carlos dos; SANTOS, Ednalva Maria Marinho dos. A questão da epistemologia 
na investigação científica. Revista Baiana de Tecnologia. Bahia, v. 19, n. 2-3, p. 1-9, mai/dez. 
2004. 
SOARES, Maria do Carmo Silva. Redação de trabalhos científicos. São Paulo: Cabral, 1995. 

 
 
 
 

1° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Estrutura e Funcionamento da Educação 

Básica 

Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: ( ) Teórica ( ) Prática (X) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 15 / 01; Total: 75 / 05 

EMENTA: Análise dos sistemas educacionais brasileiro, estadual e municipal. Dimensão 
legal, política e econômica da organização e funcionamento da educação básica numa 
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perspectiva histórico-social e dos planos educacionais em todos os níveis da educação 
básica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Centro Gráfico, 1988. 
BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. 
Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996. 
FERREIRA, Naura Syria Carapeto (org.) Supervisão Educacional para uma Escola de 
Qualidade: da Formação à Ação. São Paulo: Cortez, 1999. 
DEMO, Pedro. A Nova LDB: ranços e avanços. Campinas, São Paulo: Papirus, 1997. 
MENEZES, J. Gualberto de Carvalho et al. Estrutura e Funcionamento da Educação Básica. 
São Paulo: Pioneira, 1998. 
SAVIANI, D. Da Nova LDB ao novo Plano Nacional de Educação: por uma política 
educacional. Campinas: Autores Associados, 2008. 

 
 
 
 

2° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Didática Geral Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: ( ) Teórica ( ) Prática (X) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 15 / 01; Total: 75 / 05 

EMENTA: O papel social e educacional da didática; fundamentos teóricos do processo 
ensino-aprendizagem e a prática pedagógica; planejamento de ensino, organização, 
execução e avaliação do processo ensino-aprendizagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. São Paulo: Cortez, 2003. 
DELORS, Jacques (Org.). Educação – um tesouro a descobrir. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2000. 
HAIDT, Regina C. Cazaux. Curso de Didática Geral. São Paulo: Ática, 1994. 

IMBERNÓN, F. A Educação no séc. XXI: os desafios do futuro imediato. 2. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2000. 
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MORAIS, Regis. Cultura brasileira e educação. 2. ed. Campinas, São Paulo: Papirus, 2002 

PIMENTA, Selma Garrido (Org.). Didática e Formação de Professores: percursos e 

perspectivas no Brasil e em Portugal. 3. ed. São Paulo: Cortez 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

TRINDADE, Azoilda L.; SANTOS, Rafael dos (Orgs.). Multiculturalismo: mil e uma faces da 

Escola. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

 

 

2° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Psicologia da Educação Classificação: obrigatória 

Código: 0401018-4 Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática () Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 00 / 00; Total: 60 / 04 

EMENTA: A contribuição da psicologia educacional para o processo de ensino- 
aprendizagem; análise das principais teorias da aprendizagem e suas implicações no ato 
educativo: comportamentalista, humanista, psicogenética e sociocultural; a relação 
professor/aluno nas perspectivas inatista, empirista e interacionista; a avaliação como 
terminalidade e como mediação da aprendizagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BARROS, Célia. Pontos da Psicologia escolar: São Paulo: Ática, 1995. 
BOCK, Ana Mercês (org.) Psicologias: uma introdução ao estudo da Psicologia. São Paulo: 
Saraiva, 1999. 
COLL. César (org.) Desenvolvimento psicológico e educação: psicologia da educação. Porto 
Alegre: Artes Médicas,1996. 
CRUZ, Roseli F. Psicologia e trabalho pedagógico. São Paulo: Atual, 1997. 
DAVIS, Claudia. Psicologia na educação. São Paulo: Cortez 2008. 
FILHO, Geraldo Francisco. A Psicologia do contexto educacional. Campinas S. P.: Artmed, 
2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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MATUI, Jiron. Construtivismo: Teoria construtivista sócio-histórica aplicada ao ensino. São 

Paulo: Moderna, 1995. 

 
 
 
 

2° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Linguagem e Ensino II Classificação: obrigatória 

Código: 0401028-4 Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: ( ) Teórica ( ) Prática (X) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 15 / 01; Total: 75 / 05 

EMENTA: A relação entre pesquisa, formação docente e ensino da literatura. Reflexão sobre 
a literatura como elemento formador do sujeito. Discussão e pesquisa sobre: estratégias 
metodológicas de ensino da literatura na educação básica; materiais didáticos em circulação 
para o trabalho com a literatura. A literatura e os documentos oficiais: reflexão sobre o papel 
da literatura no currículo escolar do ensino médio. A literatura enquanto discurso e a sua 
relação com as diversas mídias. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 3. ed. São Paulo: Cultrix, 1988. 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares de Língua 
Portuguesa – 1º e 2º ciclos. Brasília: 1997. 
CANDIDO, Antonio. “O direito à literatura”. In: Vários escritos [ed. rev. e ampliada]. São 
Paulo: Duas Cidades. 

GERALDI, W. (Org.). O texto na sala de aula. 3. ed. São Paulo: Ática, 2000. 
LAJOLO, Marisa. Como e por que ler o romance brasileiro. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004. 
LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. 6. ed. São Paulo: Ática, 2000. 
LAJOLO, Marisa. Literatura: leitores & Leitura. São Paulo: Moderna, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LAJOLO, Marisa. Usos e abusos da literatura na escola. Porto Alegre: Globo, 1992. 
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2° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Novas Tecnologias do Ensino de Língua 

Portuguesa 

Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: ( ) Teórica ( ) Prática (X) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 30 / 02; Total: 90 / 06 

EMENTA: Compreensão básica dos fenômenos digitais e do pensamento computacional, 
bem como de suas implicações nos processos de ensino-aprendizagem na 
contemporaneidade. Aprendizagem de língua portuguesa na era digital: perspectivas e 
desafios. Comunicação mediada por tecnologias. Hipertextualidade, leitura e produção de 
textos multimodais. O uso de redes sociais, aplicativos e dispositivos móveis na sala de aula 
de língua portuguesa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALMEIDA, Maria Elizabeth de. Informática e Formação de Professores. Volumes 1 e 2. Série 
de estudos a distância. Brasília: Ministério da Educação, Seed, 2000. 
BASTOS, João Augusto de Souza Leão de Almeida. Educação e tecnologia. In: Educação e 
tecnologia. Revista Técnico-Científica dos Programas de Pós-graduação em Tecnologias 
dos CEFETs PR/MG/RJ. Curitiba, ano I, 1997, p.4-29. 
BULAMARQUI, Cristiane Dominiqui Vieira. Ambientes virtuais no ensino da língua materna: 
o que estamos fazendo? Anais do VII Congresso Internacional da Abralin. Curitiba, p.897- 
907,2011. 
MARQUES, Cristina P.C et al. Computador e ensino: uma aplicação à língua portuguesa. 2 
ed. São Paulo: Ed. Ática, 2000. 
SILVA, Luana Fabrícia Correia. Tecnologias digitais e ensino: o uso pedagógico do Blog para 
o ensino e aprendizagem de Língua Materna. Anais do SIELP. Volume 2, n.1.Uberlândia: 
EDUFU, 2012. 
SILVEIRA, Victor Luiz da; MOTTA, Marise Ferreira da. Gêneros Textuais em ambiente virtual. 
In: Linguística e Ciência da Informação: diálogos possíveis. 1. ed., 2012. 

MOLLICA, Maria Cecilia; GONZALES, Marcos (orgs.) 1. ed. Curitiba: Ed. Appris, 2012. 
TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na educação: novas ferramentas pedagógicas para o 
professor na atualidade. 8. ed. São Paulo: Ed. Érica, 2008. 
VALENTE, José Armando. Informática na educação: uma questão técnica ou pedagógica. 
Porto Alegre: Artes Médicas. In: Revista Pátio: tecnologias educacionais. Ano 3, n. 9, 1999. 
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2° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Educação Especial e Libras Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: ( ) Teórica ( ) Prática (X) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 15 / 01; Total: 75 / 05 

EMENTA: Marcos legais, conhecimentos e conceitos básicos da educação especial, das 
propostas e projetos para o atendimento dos estudantes com deficiência e necessidades 
especiais. Estudo das modalidades visual e gestual da comunidade das pessoas surdas: 
cultura, identidade, diferença, história, língua e escrita de sinais. Noções básicas da língua 
de sinais brasileira: o espaço de sinalização, os elementos que constituem os sinais, noções 
sobre a estrutura da língua. A língua em uso em contextos triviais de comunicação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRASIL/MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais. Adaptações curriculares: estratégias para 
educação de alunos com necessidades educacionais especiais, Brasília, 1999. 
DECLARAÇÃO DE SALAMANCA: sobre princípios, política e prática em educação especial. 
Disponível: www.mec.org.br. Acesso em: 12/06/2006. 
FELIPE, Tanya A. Libras em Contexto: Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos. 
MEC: SEESP, Brasília, 2001. 
FERREIRA, Windz B. Inclusão x Exclusão no Brasil: reflexões sobre a formação docente dez 
anos após Salamanca. In: RODRIGUES, David (org.). Inclusão e Educação: Doze olhares sobre 
a educação inclusiva. São Paulo: Summus, 2006. 
FIGUEIREDO, Rita Vieira de.   Políticas   de   inclusão:   escola-gestão   da   aprendizagem na 
diversidade. In: ROSA, Dalva E. Gonçalves; SOUZA, Vanilton Camilo (orgs.). Políticas 
organizativas e curriculares, educação inclusiva e formação de professores. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2002. 
QUADROS, Ronice M. de; KARNOPP, Lodenir. Língua de Sinais Brasileira: estudos 
linguísticos. Porto Alegre: Artes Médicas, 2004. 
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2° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Linguística Textual Classificação: obrigatória 

Código: 0401014-4 Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática (  ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 00 / 00; Total: 60/04 

EMENTA: A trajetória e os princípios básicos da Linguística Textual; o texto como objeto de 
pesquisa: conceitos de texto; fatores de textualidade, processamento e organização textual; 
processos de retextualização, introdução à referenciação, progressão referencial, tópico 
discursivo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ADAM, J.-M. A linguística textual: introdução à análise textual dos discursos. São Paulo: 
Cortez, 2008. 
MARCUSCHI, L. A. Linguística de texto: o que é e como se faz? Recife: Editora Universitária- 
UFPE, 2009. 
KOCH, Ingedore Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. A coerência textual. 6. ed. São Paulo: 
Cortez, 1988. 
KOCH, Ingedore Villaça. Introdução à Linguística Textual. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
KOCH, Ingedore Villaça. A Coesão Textual. 10. ed. São Paulo: Contexto, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DIONÍSIO, A. P.; MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A. (Orgs.). Gêneros textuais & ensino. Rio 
de Janeiro: Lucerna, 2002. 

RONCARATI, Cláudia. As cadeias do texto: construindo sentidos. São Paulo: Parábola, 2010. 

 
 
 
 

2° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Teoria da Literatura II Classificação: obrigatória 
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Código: Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Teoria da Literatura I 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática () Teórico-prática 

Carga horária/Crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 00 / 00; Total: 60/04 

EMENTA: A narrativa de ficção: espécies e elementos estruturais; a teoria do conto e do 
romance; a questão da verossimilhança; métodos e técnicas de análise e interpretação de 
obras de ficção em prosa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. 4. ed. 
Tradução de Aurora Fornoni Bernardini e equipe de tradução do russo. São Paulo: 
UNESP/Hucitec, 1998. 
BOURNEF, Roland & OUELLET, Réal. O universo do romance. Coimbra: Almedina, 1976. 
CARRERO, Raimundo. Os segredos da ficção: um guia da arte de escrever narrativas. Rio de 
Janeiro: Agir,2005. 
COSTA LIMA, Luiz. Teoria da Literatura em suas fontes. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 
1983. FORSTER, Edward M. Aspectos do romance. 2. ed. Tradução de Maria Helena Martins. 
São Paulo: Globo, 1998. 
GANCHO, Cândida Vilares. Como analisar narrativas. 2. ed. São Paulo: Ática, 1993. GOTLIB, 
Nádia Battella. Teoria do conto. 5. ed. São Paulo: Ática, 1990. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SILVA, Vítor Manuel de Aguiar e. Teoria da Literatura. 8. ed. Coimbra: Almedina, 1994. 

 
 
 
 

3° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Fonética e Fonologia Cla ssificação: obrigatória 

Código: 0401001-4 Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina 

( ) Internato ( ) UCE 

( ) TCC ( ) Estágio 
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Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: ( ) Teórica ( ) Prática (X) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 30 / 02; Prática: 15 / 01; Total: 45 / 03 

EMENTA: Conceitos de fonética e fonologia; aparelho fonador; conceitos operacionais para 
a compreensão do sistema fonológico do português; classificação e transcrição do sistema 
vocálico e consonantal; alfabeto fonético internacional; transcrição fonética; realização 
fonética e sua relação com o sistema ortográfico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CAGLIARI, Luiz Carlos. Análise fonológica: introdução à teoria e à prática com especial 
destaque para o modelo fonêmico. Campinas: Mercado de Letras, 2008. 
CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e linguística. São Paulo: Scipione, 2005. 
CALLOU, Dinah e LEITE, Yonne. Iniciação à fonética e à fonologia do português. 8. ed. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. 
SILVA, Thaís Cristófaro. Fonética e Fonologia do Português: roteiro de estudos e guia de 
exercícios. São Paulo: Contexto, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BISOL, Leda (org.). Introdução a estudos de fonologia do português brasileiro. 4. ed. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2005. 

 
 
 
 

3° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Literatura Portuguesa I Classificação: obrigatória 

Código: 0401016-4 Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: ( ) Teórica ( ) Prática (X) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 30 / 02; Prática: 15 / 01; Total: 45 / 03 

EMENTA: Estudo da Literatura Portuguesa que compreende os seguintes períodos literários: 
o Trovadorismo, o Humanismo, o Classicismo, o Barroco e o Arcadismo. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ABDALA JR, Benjamin. Camões: épica e lírica. São Paulo: Scipione, 1993. 
ABDALA JR, Benjamin; PASCHOALIN, Maria Aparecida. História social da literatura 
portuguesa. São Paulo: Ática, 1987. 
CUNHA, Maria Helena Ribeiro da & PIVA, Luís. Lirismo e epopeia de Luís de Camões. São 
Paulo: Cultrix/ EDUSP, 1980. 
MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa. 23. ed. São Paulo: Cultrix, 1987. 
MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa através dos textos. 26. ed. São Paulo: Cultrix, 
2000. 
SARAIVA, Antônio José & LOPES, Óscar. História da literatura portuguesa. 9. ed. Porto: 
Porto Editora, 1976. 
SARAIVA, Antônio José. Introdução à literatura portuguesa. São Paulo: Companhia de 
Letras, 1999. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BERARDINELLI, Cleonice. Estudos camonianos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000. _______. 
Fernando Pessoa, outra vez te revejo. Rio de Janeiro: Lacerda, 2004.  

CUNHA, Celso Ferreira da. Estudos da poética trovadoresca. Rio de Janeiro: INL, 1961.  

LAPA, Manoel Rodrigues. Lições de literatura portuguesa: época medieval. 10 ed. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1981.  

CERDEIRA, Teresa Cristina. O avesso do bordado. Ensaios de Literatura. Lisboa: Caminho, 
2000.  

CUNHA, Celso. À margem da poética trovadoresca. Rio de Janeiro: INL, 1950.  

CUNHA, Maria Helena Ribeiro da & PIVA, Luís. Lirismo e epopéia de Luís de Camões. São 
Paulo: Cultrix/ EDUSP, 1980.  

PASSONI. Célia. A.N. Camões lírico/ Fernando Pessoa ortônimo e heterônimos. Antologia.São 
Paulo: Núcleo, 1990.  

VICENTE, Gil. Obras primas do teatro vicentino. Org. Segismundo Spina. São Paulo: Difusão 
Européia do Livro/ Editora da Universidade de São Paulo, 1970. 

LAPA, Manoel Rodrigues. Lições de literatura portuguesa: época medieval. 10. ed. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1981. 

 
 
 
 

3° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Literatura Brasileira I Classificação: obrigatória 

Código: 0401017-4 Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 
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Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática () Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 00 / 00; Total: 60 / 04 

EMENTA: Estudo da Literatura Brasileira compreendendo a literatura informativa e 
jesuítica, o Barroco, o Arcadismo e o Romantismo em seus aspectos históricos, formais e 
socioculturais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

AMORA, Antônio Soares. O Romantismo. 3. ed. São Paulo: Cultrix, 1969. 
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 2. ed. São Paulo: Cultrix, 1975. 
CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira. (momentos decisivos) São Paulo: 
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Martins, 1960. 
COUTINHO, Afrânio. Introdução no Brasil à literatura. 3. ed. Rio de Janeiro: São José, 1966. 
MERQUIOR, José Guilherme. De Anchieta a Euclides. Breve história da literatura brasileira. 
Rio de Janeiro: José Olímpio, 1980. 

MOISÉS, Massaud. História da literatura brasileira. 15. ed. São Paulo: Cultrix, 1996. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ÁVILA, Affonso. O lúdico e as projeções do mundo barroco. São Paulo: Perspectiva, 1971. 

BENJAMIN, Walter. Origem do Drama Barroco Alemão. Tradução, apresentação e notas de 

Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1984.  

CAMPOS, Haroldo. O sequestro do Barroco na Formação da Literatura Brasileira. O caso 

Gregório de Matos. Salvador: FCJA, 1989. CANDIDO, Antonio. Formação da literatura 

brasileira: momentos decisivos. 12ª. ed. São Paulo/Rio: FABESP/ Ouro sobre azul, 2009.  

CUNHA, Maria Helena Ribeiro da & PIVA, Luís. Lirismo e epopéia de Luís de Camões. São 

Paulo: Cultrix/ EDUSP, 1980. PASSONI. Célia. A.N. Camões lírico/ Fernando Pessoa ortônimo 

e heterônimos. Antologia.São Paulo: Núcleo, 1990.  

D’ORS, Eugênio. O barroco. Tradução Luiz Alves da Costa. Lisboa: Vega, 1990. CHIAMPI, 

Irlemar. Barroco e modernidade: ensaios sobre literatura. São Paulo: Perspectiva, 1998. 

SODRÉ, Nelson Werneck. História da literatura brasileira. 10. ed. Rio de Janeiro: Graphia, 

2002. 

 
 
 
 

3° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Tópicos de Gramática Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática () Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 00 / 00; Total: 60 / 04 
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EMENTA: Estudo descritivo de fatos linguísticos a partir da gramática normativa: ortografia 
da Língua Portuguesa (Novo Acordo Ortográfico); formação e emprego dos tempos verbais; 
funções e emprego do “se” e do “que”; concordância nominal e verbal; regência nominal e 
verbal; crase; emprego e colocação pronominal; questões notacionais da língua (emprego 
das palavras “porque”, “onde” e “aonde”, “mas” e “mais”, “há” e “a”, “a cerca de” e “acerca 
de” ou “há cerca de”, “afim” ou “a fim”, entre outros). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CASTILHO, Ataliba Teixeira de. Nova gramática do português brasileiro. São Paulo: 
Contexto, 2010. 
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 
Ortográfico. 48. ed. São Paulo: IBEP, 2010. 
LIMA, Rocha. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio, 
2010. 
NEVES, Maria Helena de Moura. Gramática de usos do português. São Paulo: Editora 
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UNESP, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PERINI, Mário A. Gramática do português brasileiro. São Paulo: Parábola, 2010. 
TERRA, Ernani. Curso prático de gramática. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 
 
 
 

3° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Leitura Classificação: obrigatória 

Código: 0401011-4 Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: ( ) Teórica ( ) Prática (X) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 15 / 01; Total: 75 / 05 

EMENTA: Concepções de leitura; leitura e sistemas de conhecimento linguístico, 
enciclopédico e interacional; teorias linguísticas de leitura: leitura como processo cognitivo, 
leitura como construção de sentido do texto, leitura como prática sociodiscursiva; 
compreensão, processos e estratégias de leitura; leitura, tipos e gêneros textuais; materiais 
didáticos e práticas de leitura em contexto de ensino. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CORACINI, M.J.R.F. O jogo discursivo na aula de leitura: língua materna e língua 
estrangeira. Campinas, SP: Pontes, 1995. 
KLEIMAN, Ângela. Oficina de leitura: Teoria e prática. São Paulo: Pontes, 1993. 
LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. São Paulo: Ática, 1994. 
LEFFA, Vilson I. Aspectos da leitura: Uma perspectiva psicolinguística. Porto Alegre: Sagra 
Luzatto.1986. 
TERZI, Sylvia Bueno. A construção da leitura. São Paulo: Pontes, 1995. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LODI, A.C. A leitura como espaço discursivo na construção de sentidos. Tese de doutorado. PUC 

– SP/LAEL, 2004. 
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4° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Morfossintaxe I Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: ( ) Teórica ( ) Prática (X) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 30 / 02; Total: 90/06 

EMENTA: Análise mórfica. Estrutura e formação de vocábulos. Flexão nominal e verbal. 

Classificação dos vocábulos em uma perspectiva morfossintática. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BASÍLIO, Margarida. Formação e classes de palavras no Português do Brasil. 3. ed. São 
Paulo: Contexto, 2013. 
BASÍLIO, Margarida. Teoria lexical. São Paulo: Ática, 2000. 
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004. 
CASTILHO, Ataliba Teixeira de. Nova gramática do português brasileiro. 1. ed. São Paulo: 
Contexto, 2010. 
CORREIA, Margarita; ALMEIDA, Gladis Maria de Barcellos. Neologia em Português. São 
Paulo: Parábola, 2012. 
MONTEIRO, José. Lopes. Morfologia Portuguesa. 4. ed. Campinas: SP, Pontes, 2002. 
SAUTCHUK, Inez. Prática de Morfossintaxe: como e por que aprender análise (morfo) 
sintática. Barueri-SP: Manole, 2004. 
SILVA, Maria Cecília de S. e; KOCH, Ingedore Villaça. Linguística Aplicada ao Português: 
Morfologia. São Paulo: Cortez, 1991. 
ZANOTTO, N. Estrutura mórfica da língua portuguesa. 5. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CÂMARA JR. Problemas de Linguística Descritiva. 17. ed. Petrópolis: Vozes, 1998. 
CARONE, F. B. Morfossintaxe. 9. ed. São Paulo: Ática, 2000. 
DIAS, Luiz Francisco. O estudo de classes de palavras: problemas e alternativas de 
abordagem. In: DIONISIO, Ângela Paiva; BEZERRA, Maria Auxiliadora (Orgs.). O livro 
didático de Português: múltiplos olhares. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005. 
LAROCA, M. N. C. Manual de Morfologia do Português. 3. ed. Campinas: Pontes, 2003. 

 

 

4° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Literatura Portuguesa II Classificação: obrigatória 

Código: 0401021-4 Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: ( ) Teórica ( ) Prática (X) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 30 / 02; Prática: 15 / 01; Total: 45 / 03 

EMENTA: Estudo da Literatura Portuguesa, compreendendo as principais obras dos 
autores que fizeram parte do Romantismo, do Realismo, do Parnasianismo e do Simbolismo 
em Portugal. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ABDALA JÚNIOR, Benjamim, PASCHOALIN, Maria Aparecida. História social da literatura 
portuguesa. São Paulo: Ática, 1985. 
CASTILHO, Guilherme de. Vida e Obra de Raul Brandão. Lisboa: Arcádia, 1963. 
COELHO, J. de Prado. Introdução à novela camiliana. Lisboa: Imprensa Nacional, 1982. 
FIGUEREDO, Fidelino de. História da Literatura Romântica: 1825-1870. 3. ed. São Paulo: 
Anchieta, 1946. 
  . História da Literatura Realista: 1871-1900. 3. ed. São Paulo: Anchieta, 1946. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa. 7. ed. São Paulo: Cultrix, 1985. 

 
 
 
 

4° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Literatura Brasileira II Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: ( ) Teórica ( ) Prática (X) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 15 / 01; Total: 75 / 05 

EMENTA: Estudo da Literatura Brasileira, compreendendo os autores do Realismo- 
Naturalismo, do Parnasianismo e do Simbolismo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ABDALA Jr, Benjamin; CAMPEDELLI, Samira Youssef. Tempos da literatura brasileira. Série 
Fundamentos. São Paulo: Ática, 1985. 
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1970. 
CÂNDIDO, Antônio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. São Paulo: 
Martins Fontes. 2 vls, 1959. 
COUTINHO, Afrânio. Introdução à literatura no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1976. 
COUTINHO, Afrânio (org.) A literatura no Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio. vls. III eIV, 
1986. 
MOISÉS, Massaud. A literatura brasileira através dos textos. São Paulo: Cultrix, 1984. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SANT’ANNA, Afonso Romano de. Análise estrutural do romance brasileiro. Petrópolis: 
Vozes, 1973. 

 

 

4° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Gêneros Textuais Classificação: obrigatória 

Código: 0401019-4 Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X ) Teórica ( ) Prática () Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 00 / 00; Total: 60/04 

EMENTA: Definição, classificação e funcionalidade dos gêneros textuais; tipologia textual; 
tratamento de questões teórico-metodológicas relativas ao ensino de gêneros textuais na 
escola. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BAKHTIN, M. (1979). Os gêneros do discurso. In: Estética da criação verbal. Tradução de 
Maria Ermantina Galvão G. Pereira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
BRANDÃO, H. H. N. (Coord.) Gêneros do discurso na escola. São Paulo: Cortez, 2001. 
DIONÍSIO, A. P.; MACHADO, A. R. & BEZERRA, M. A. Gêneros textuais & ensino. Rio de 
Janeiro: Lucerna, 2002. 
MEURER, J. L.; BONINI, A. & MOTTA-ROTH, D. (orgs). Gêneros – teorias, métodos, 
debates. São Paulo: Parábola, 2005. 
SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. Gêneros orais e escritos na escola. Tradução e organização: 
Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. Campinas: Mercado de Letras, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KARWOSKI, A. M.; GAYDECZKA, B. & BRITO, K. S. (orgs.). Gêneros textuais: reflexão e ensino. 
União da Vitória: Kaygangue, 2005. 
MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2008. 
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4° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Semântica e Pragmática Classificação: obrigatória 

Código: 0401026-4 Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática () Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 45 / 03; Prática: 00 / 00; Total: 45/03 

EMENTA: Os signos como elementos da produção de sentido; objeto de estudo da 
Semântica: concepções de sentido e significado; semântica lexical; ambiguidade: definição 
e tipologia; semântica argumentativa; abordagens dos processos de produção e recepção 
do enunciado em contextos situacionais: a teoria dos atos de fala, o princípio cooperativo e 
as máximas conversacionais e a teoria da polidez linguística. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARMENGAUD, Françoise. A pragmática. São Paulo: Parábola, 2006. 
AUSTIN, J.L. Quando dizer é fazer: palavras e ação. Série Discurso Psicanalítico. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1990. 
CANÇADO, M. Manual de Semântica: noções básicas e exercícios. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2005. 
DUCROT, Oswaldo . O dizer e o dito. Campinas: Pontes, 1987. 
ILARI, Rodolfo; GERALDI, J. W. A Semântica. São Paulo: Ática, 1994. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BENVENISTE, Émile. Problemas de linguística geral I. 4. ed. trad. Maria Glória Novak e Luiza 
Néri. Campinas: Pontes, 1995. 
BENVENISTE, Émile. Problemas de Linguística Geral II. Trad. de Eduardo Guimarães et. al., 
revisão técnica de tradução Eduardo Guimarães. Campinas, SP: Pontes, 1989. 
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5° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Morfossintaxe II Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Morfossintaxe I 

Aplicação: ( ) Teórica ( ) Prática (X) Teórico-prático 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 30 / 02; Total: 90 / 06 

EMENTA: Princípios gerais da sintaxe da língua portuguesa. Sintaxe da centralidade do 
verbo. Relações entre verbo e nome. Sintaxe funcional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

AZEREDO, J. C. Iniciação à sintaxe do português. Rio de Janeiro: Zahar, 1990. 
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de janeiro: Lucerna, 2004. 
CASTILHO, Ataliba Teixeira de. Nova Gramática do Português Brasileiro. 1. ed. São Paulo: 
Contexto, 2010. 
NEVES, Maria Helena de Moura. Texto e Gramática. São Paulo: Contexto, 2006. 
SAUTCHUK, Inez. Prática de Morfossintaxe: Como e por que aprender análise 
(morfo)sintática. Barueri-SP: Manole, 2004. 
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SILVA, M. Cecília P. de Souza e KOCH, Ingedore Villaça. Linguística aplicada ao Português: 
sintaxe. São Paulo: Cortez, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BACCEGA, Maria Aparecida. Concordância Verbal. São Paulo: Ática, 1989. 
BAGNO, Marcos. Dramática da língua portuguesa: tradição gramatical, mídia & exclusão 
social. São Paulo: Edições Loyola, 2000. 
CARONE, Flávia de Barros. Subordinação e coordenação. São Paulo: Ática, 1991. 
CARONE, Flávia de Barros. Morfossintaxe. São Paulo: Ática, 1986. (Série Fundamental). 
KURY, Adriano da Gama. Novas Lições de análise sintática. São Paulo: Ática. 
SAID ALI, M. Dificuldades da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Livraria Acadêmica, 1966. 

 

 

5° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Literatura Portuguesa III Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: ( ) Teórica ( ) Prática (X) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 45 / 03; Prática: 15 / 01; Total: 60 / 04 

EMENTA: Estudo da Literatura Portuguesa, compreendendo as obras e os autores mais 
significativos do Saudosismo, do Modernismo (Futurismo, Orfismo, Presencismo, 
Regionalismo e Romance Social), do Neo-Realismo, do Surrealismo e daqueles que 
protagonizam a literatura nos dias em curso. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ABDALA Jr, Benjamin; PASCHOALIN, Maria Aparecida. História Social da Literatura 
Portuguesa. São Paulo: Ática, 1985. 
D’ALGE, Carlos. A experiência futurista e a geração de Orpheu. 2. ed. Fortaleza: Edições 
UFC, 1997. 
DUARTE, José Afrânio Moreira. Fernando Pessoa e os caminhos da solidão. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 1989. 
MOISÉS, Massaud. A Literatura Portuguesa através dos textos. São Paulo: Cultrix, 1987. 
MOISÉS, Massaud. A Literatura Portuguesa. São Paulo: Cultrix, 1978. 
NICOLA, José de; INFANTE, Ulisses. Como ler Fernando Pessoa. São Paulo: Scipione, 1988. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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SARAIVA, Antônio José. História da Literatura Portuguesa. 17. ed. Porto/Portugal: 2000 

 

 

5° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Literatura Brasileira III Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: ( ) Teórica ( ) Prática (X) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 15 / 01; Total: 75 / 03 

EMENTA: Estudo da Literatura Brasileira, compreendendo o pré-modernismo (as tendências 
da literatura pré-modernista na prosa e na poesia) e o Modernismo: a fase heroica (1922- 
1930) e a fase ideológica (1930-1940). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARRIGUCCI JR. Coração Partido: uma análise da poesia reflexiva de Drummond. São Paulo: 
Cosac & Naify, 2002. 
AVILA, Afonso. (org). Modernismo. Coleção Stylus. São Paulo: Perspectiva, 1975. 
BOSI, Alfredo. O pré-modernismo. São Paulo: Cultrix, 1973. 
BOSI, Alfredo. O conto brasileiro contemporâneo. São Paulo: Cultrix/Edusp, 1975. 
CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. 5. ed. Rio de Janeiro: Ed. Nacional, 1976. 
CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: Momentos decisivos. 6. ed. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 2000. Vol. I e I. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANDRADE Mário de. Aspectos da literatura brasileira. São Paulo: Martins, 1978.  

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 3. ed. São Paulo: Cultrix, 1988. 

BOTELHO, André. De olho em Mário de Andrade: uma descoberta intelectual e sentimental 
do Brasil. São Paulo : Claro Enigma, 2012.  

BRITO, Mário da Silva. História do modernismo brasileiro: antecedentes da semana de arte 
moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1974.  

CANDIDO Antonio. A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ática, 1989. 
CASTELLO, J. Aderaldo; CANDIDO, Antonio. Presença da Literatura Brasileira III: 
Modernismo. 5. ed. São Paulo: Difusão européia do livro, 1974.  
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CASTELLO, José Aderaldo. Vinicius de Moraes, o poeta da imperfeição. In: Vinicius de Moraes: 
poesia de muitos plurais. Revista Brasileira 78. Disponível em www2.academia.org.br abl 
media revistabrasileira78-viniciusdemoraes.pdf.  

COUTINHO, Afrânio (direção), COUTINHO, Eduardo de Faria. A literatura no Brasil: Era 
modernista. V. 5. 6. Edição. São Paulo: Global, 2001. 

MOURA, Murilo Marcondes de. Manuel Bandeira. São Paulo: PubliFolha, 2001.  

REZENDE, Neide. A Semana de Arte Moderna. São Paulo: Ática, 2006. 

 

 
 
 
 
 
 

5° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Sociolinguística Classificação: obrigatória 
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Código: 0401020-4 Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 00 /00; Total: 60 / 04 

EMENTA: Língua como sistema heterogêneo; questões teóricas e metodológicas vinculadas 
à relação língua e sociedade; Sociolinguística variacional: objeto de estudo e pressupostos; 
variedades geográficas e socioculturais; Sociolinguística interacional; prática pedagógica: 
aplicação de pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa sociolinguística em atividades 
de ensino de Língua Portuguesa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BAGNO, Marcos. Dramática da língua portuguesa: tradição gramatical, mídia e exclusão 
social. São Paulo: Loyola, 2000. 

  . Português ou brasileiro? um convite à pesquisa. 2. ed. São Paulo: Parábola, 2001. 
  . A língua de Eulália: novela sociolinguística. 10. ed. São Paulo: Contexto, 2001. 
  . Preconceito linguístico: o que é, como se faz. 22. ed. São Paulo: Loyola, 2002. 
BORTONI-RICARDO, Stella Maris. Educação em língua materna: a sociolinguística na sala 
de aula. São Paulo: Parábola, 2004. 
CALVET, Louis Jean. Sociolinguística: uma introdução crítica. (Tradução: Marcos 
Marcionil). São Paulo: Parábola, 2002. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
MONTEIRO, José Lemos. Para compreender Labov. Petrópolis: Vozes, 2000. 

 

 

5° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Estágio Supervisionado I Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: ( ) Disciplina ( ) TCC (X) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Estrutura e Funcionamento do Ensino Básico; Didática Geral. 

Aplicação: ( ) Teórica ( ) Prática (X) Teórico-prática 
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Carga horária/crédito: Teórica: 45 / 03; Prática: 60 / 04; Total: 105 / 07 

EMENTA: Vivência de atividades docentes em instituições de ensino da educação básica, 

preferencialmente públicas, compreendendo as fases de diagnóstico e avaliação do 

processo ensino-aprendizagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANDRADE, Antonio Carlos Siqueira. Metodologia e estágio de língua portuguesa II. Rio de 
Janeiro: UCB, 2008. 
ANTUNES, Irandé. Aula de Português: encontro e interação. São Paulo: Parábola, 2003. 
BATISTA, A. A. G. Aula de Português: discurso e saberes escolares. Martins Fontes: São 
Paulo, 1997. 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares de Língua 
Portuguesa – 1º e 2º ciclos. Brasília: 1997. 
CHIAPPINI, L. (coord. Geral); NAGAMINE, H.e MICHELETTI, G. Aprender e ensinar com 
textos didáticos e paradidáticos. São Paulo: Cortez, 1997. 
PIETRI, E. Práticas de leitura e elementos para a atuação docente. Rio de janeiro: Lucerna, 
2007. 
PASSARELLI, Lílian Maria G. Ensino e correção na produção de textos escolares. São Paulo: 
Telos, 2012. 
SCARPATO, Marta. (Org.) Os procedimentos de ensino que fazem a aula acontecer. São 
Paulo: Avemcap, 2004. 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GERALDI, João Wanderley. O Texto na Sala de Aula. São Paulo: Ática, 2000. 
  . Portos de Passagem. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 
KLEIMAN, A. Oficina de leitura. Campinas: Pontes/Unicamp, 1993. 
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6° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Literatura Brasileira IV Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: ( ) Teórica ( ) Prática (X) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 15 / 01; Total: 75 / 05 

EMENTA: O estudo da literatura brasileira, compreendendo a literatura de vanguarda, o 
pós-modernismo, a geração de 45, João Cabral de Melo Neto, o Movimento da Poesia 
Concreta e a poesia e a prosa marginais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BOSI, Alfredo. O conto brasileiro contemporâneo. 15. ed. São Paulo: Cultrix, 2002. 
CAMPOS, Augusto et al. Teoria da poesia concreta: textos críticos e manifestos 1950-1960. 
São Paulo: Brasiliense, 1987. 
CÂNDIDO, Antônio. Literatura e Sociedade. 8. ed. Rio de janeiro: Ed. Nacional, 2000. 
  . Educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ática, 1989. 
MELO NETO, João Cabral de. Joao Cabral de Melo Neto: obra completa. Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 1995. 
ROSA, Guimarães. Ficção completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MOISÉS, Massaud. A literatura Brasileira através dos textos. 21. ed. São Paulo: Cultrix, 
2000. 
PRADO, Adélia. Poesia reunida. 2. ed. São Paulo: Siciliano, 1991. 
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6° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Estilística Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica 45 / 03; Prática: 00 / 00; Total 45/03 

EMENTA: Conceito de estilo e estilística; grandes correntes da estilística moderna: estilística 
da língua, estilística literária, estilística como sociolinguística, estilística funcional e 
estrutural, estilística e retórica; estilística do som; estilística da palavra; estilística da frase; 
estilística da enunciação; análise de textos à luz da estilística. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
CAMARA JR, Joaquim Mattoso. Contribuição Estilística da Língua Portuguesa. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Livro Técnico, 1977. 
DISCINI, Norma. O estilo nos textos. 2. ed., São Paulo: Contexto, 2009. 
MARTINS, Nilce Sant’anna. Introdução à Estilística. São Paulo: T. ª Editora LTDA., 1989. 
LAPA, Manoel Rodrigues. Estilística da Língua Portuguesa. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
1991. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MONTEIRO, J. L. A Estilística. São Paulo: Ática, 1991. 
POSSENTI, Sírio. Discurso, estilo e subjetividade. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Argumentação Classificação: obrigatória 
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Código: Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 45 / 03; Prática: 00 /00; Total: 45 / 03 

EMENTA: Panorama dos estudos retóricos: de Aristóteles à retórica contemporânea. A 
dinâmica argumentativa e as condições da argumentação. As técnicas argumentativas. 
Processos pragmáticos da argumentação. A análise argumentativa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ABREU, Antônio Suárez. A arte de argumentar: gerenciando razão e emoção. São Paulo: 
Ateliê Editorial, 2001. 
BRETTON, Philippe. A argumentação na comunicação. 2. ed. São Paulo: EDUSC, 2003. 
CITELLI, Adilson. O texto argumentativo. 16. ed (revista e ampliada). São Paulo: Ática, 2007. 
FERREIRA, Luiz A. Leitura e persuasão: princípios de análise retórica. São Paulo: Contexto, 
2010. 
KOCH, Ingedore Villaça. A interação pela linguagem. 10. ed. São Paulo: Contexto, 2007. 
  . Argumentação e linguagem. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2000. 
PLANTIN, Christian. A argumentação: história, teorias, perspectivas. São Paulo: Parábola, 
2008. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da Argumentação: a nova retórica. 
Trad. Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

 

 

6° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Prática de Produção Escrita Classificação: obrigatória 

Código: 0401041-4 Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: ( ) Teórica (X) Prática ( ) Teórico-prática 
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Carga horária/Crédito: Teórica: 00 / 00; Prática: 60 / 04; Total: 60 / 04 

EMENTA: Seleção de conhecimentos, competências e habilidades adquiridos em disciplinas 
relacionadas com a produção escrita para elaboração de projeto de intervenção (propostas 
de atividades de pesquisa, ensino ou extensão. Aplicação de um produto final (oficinas, 
minicursos, ciclos de palestras, exposições, relatos de experiência, documentários, filmes, 
e-books, blogs, home pages, aplicativos, software, jogos analógicos e digitais etc.) que 
podem ser desenvolvidos no ambiente escolar, acadêmico, profissional ou em qualquer 
outra instituição onde seja evidente o desenvolvimento da prática docente. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BOUTINET. Jean-Pierre. Antropologia do projeto. Trad. Patrícia Chitonni Ramos. Porto 
Alegre: ArtMed, 2002. 
FONTOURA, M. Do Projeto educativo de escola aos projetos curriculares: fundamentos, 
processos e procedimentos. Porto, Portugal: Porto editora, 2006. 
HERNÁNDEZ, F.; VENTURA, M. T. A Organização do currículo por projetos de trabalho: o 
conhecimento é um caleidoscópio. 5. ed. Porto Alegre: ArtMed, 1998. 
NOGUEIRA, N. R. Pedagogia dos projetos: uma jornada interdisciplinar rumo ao 
desenvolvimento das múltiplas inteligências. São Paulo: Editora Érica, 2007. 
OLIVEIRA, A. C. Projetos Pedagógicos – práticas interdisciplinares: uma abordagem para 
os temas transversais. São Paulo: Editora Avercamp, 2005. 
ZEN, M. I. D. (org). Projetos Pedagógicos: cenas de sala de aula. Porto Alegre: Mediação, 
2001. 

 

Obs.: A bibliografia complementar ficará a cargo do professor orientador, pois dependerá 
do tema e da proposta de atividade a ser desenvolvida pelos alunos. 

 

 

6° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Estágio Supervisionado II Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: ( ) Disciplina ( ) TCC ( X ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Estágio Supervisionado I 

Aplicação: ( ) Teórica ( ) Prática (X) Teórico-prático 

Carga horária/crédito: Teórica: 45 / 03; Prática: 105 / 07; Total: 150 / 10 

EMENTA: Vivência de atividades docentes no ensino fundamental II, compreendendo as 
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fases de planejamento, execução e avaliação do processo ensino-aprendizagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANDRADE, Antonio Carlos Siqueira. Metodologia e estágio de língua portuguesa II. Rio de 
Janeiro: UCB, 2008. 
ANTUNES, Irandé. Aula de Português: encontro e interação. São Paulo: Parábola, 2003. 
BATISTA, A. A. G. Aula de Português: discurso e saberes escolares. Martins Fontes: São 
Paulo, 1997. 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares de Língua 
Portuguesa – 1º e 2º ciclos. Brasília: 1997. 
CHIAPPINI, L. (coord. geral); NAGAMINE, H.e MICHELETTI, G. Aprender e ensinar com textos 
didáticos e paradidáticos. São Paulo: Cortez, 1997. 
PASSARELLI, Lílian Maria G. Ensino e correção na produção de textos escolares. São Paulo: 
Telos, 2012. 
PIETRI, E. Práticas de leitura e elementos para a atuação docente. Rio de janeiro: Lucerna, 
2006. 
SCARPATO, Marta. (Org.) Os procedimentos de ensino que fazem a aula acontecer. São 
Paulo: Avercamp, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GERALDI, João Wanderley. O Texto na Sala de Aula. São Paulo: Ática, 2000. 
  . Portos de Passagem. São Paulo: MartinsFontes, 1993. 
KLEIMAN, A. Oficina de leitura. Campinas: Pontes/Unicamp, 1993. 
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7° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Análise do Discurso Classificação: obrigatória 

Código: 0401027-4 Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 00 / 00; Total: 60 / 04 

EMENTA: Revisão dos princípios da linguística estrutural. Concepções de linguagem e a 
concepção de linguagem da Análise do Discurso (AD) de linha francesa. Contexto 
epistemológico da AD. A noção de discurso. Dispositivos teórico-analíticos da AD. Discurso, 
sujeito e poder. Estudo do discurso político e midiático. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRANDÃO, H. H. N. Introdução à Análise do Discurso. Campinas: Editora da Unicamp, 
2002. 
FERNANDES, Cleudemar A. Análise do Discurso: reflexões introdutórias. 2. ed. São Carlos: 
Claraluz, 2007. 
GADET, F.; HAK, T. Por uma análise automática do discurso: uma introdução à obra de 
Michel Pêcheux. Campinas: Editora da Unicamp, 1997. 
GREGOLIN, Maria do Rosário. Pêcheux e Foucault na análise do discurso: diálogos e 
duelos. São Carlos: Claraluz, 2005. 
MAINGUENAU, D. Novas tendências em análise do discurso. Campinas: Editora Unicamp, 
1997. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ORLANDI, Eni. Análise de discurso: princípios & procedimentos. 3. ed. São Paulo: Pontes, 
2001. 

PECHEUX, Michel. O discurso: estrutura ou acontecimento. Tradução Eni Pulcinelli 
Orlandi. Campinas: Pontes, 1990. 
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7° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Literaturas Africanas de Língua Portuguesa Classificação: obrigatória 

Código: 0401036-4 Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: ( ) Teórica ( ) Prática (X) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 45 / 03; Prática: 15 / 01; Total: 60 / 04 

EMENTA: Estudo das literaturas africanas de língua portuguesa (Angola, Cabo Verde, Guiné- 
Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe) através da leitura e análise das obras dos seus 
mais representativos autores. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

AGUALUSA, José Eduardo. Nação Crioula. Rio de Janeiro: Gryphus, 1998. Belo Horizonte: 
Pós-graduação em Letras: Estudos Literários: UFMH, 2002. Companhia das Letras, 2003. 
COUTO, Mia. Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2016. 
FERREIRA, Manuel. Literaturas africanas de expressão portuguesa. Lisboa: Ministério da 
Educação e Cultura, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1986 (Biblioteca breve). 
MARGARIDO, Alfredo. Estudos sobre literatura das nações africanas de língua 
portuguesa. Lisboa: A regra do jogo, 1980. 
VALENTE JR., Valdemar. Literatura e cultura africana. Rio de Janeiro: UCB, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

POTIGUARA, Eliane. Metade Cara, Metade Máscara. Rio de Janeiro: Editora Global, 2004. 
SCARPELLI, Marli Fantini et al. Gênero e representação nas literaturas de Portugal e 
África. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2002. 

 

 

7° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Estágio Supervisionado III Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: ( ) Disciplina ( ) TCC ( X ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 
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Pré-requisito: Estágio Supervisionado I 

Aplicação: ( ) Teórica ( ) Prática (X) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 45 / 03; Prática: 105 / 07; Total: 150 / 10 

EMENTA: Vivência de atividades docentes no ensino médio, compreendendo as fases de 

diagnóstico, execução e avaliação do processo ensino-aprendizagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ABAURRE, Maria Luiza M.; ABAURRE, Maria Bernadete M. Um olhar objetivo para 
produções escritas: analisar, avaliar, comentar. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2012. 
ANDRADE, Antonio Carlos Siqueira. Metodologia e estágio de língua portuguesa II. Rio 
de Janeiro: UCB, 2008. 
BARREIRO, Iraide Marques de F. Prática de ensino e estágio supervisionado na 
formação de professores. São Paulo: Avercamp, 2002. 
BATISTA, A. A. G. Aula de Português: discurso e saberes escolares. Martins Fontes: São 
Paulo, 1997. 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares de Língua 
Portuguesa – 1º e 2º ciclos. Brasília: 1997. 
CHIAPPINI, L. (coord. Geral); NAGAMINE, H. e MICHELETTI, G. Aprender e ensinar com 
textos didáticos e paradidáticos. São Paulo: Cortez, 1997. 
MENDONÇA, Márcia (Org.). Português no ensino médio e formação de professor. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2006. 
PIMENTA, S. G. (Org.). O estágio e a docência. São Paulo: Cortez, 2004. 
SORRENTI, Neusa. A poesia vai à escola: reflexões, comentários e dicas de atividades. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
GERALDI, João Wanderley. O Texto na Sala de Aula. São Paulo: Ática, 2000. 
  . Portos de Passagem. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 
KLEIMAN, A. Oficina de leitura. Campinas: Pontes/Unicamp, 1993. 

MARINHO, Ana Cristina; PINHEIRO, Helder. O cordel no cotidiano escolar. São Paulo: 
Cortez, 2012. 

 

 

7° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Linguagem e Cultura Indígena Classificação: obrigatória 

Código: 0401043-4 Avaliado por:  (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 
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Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: ( ) Teórica ( ) Prática (X) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 45 / 03; Prática: 15 / 01; Total: 60 / 04 

EMENTA: Estudos dos elementos da linguagem indígena na constituição do português 
brasileiro, observando os níveis fonológico, morfossintático e semântico. Representações 
da identidade indígena na literatura brasileira. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANDRADE, Oswald de. Manifesto antropófago. In: Andrade, Oswald de. A utopia 
antropofágica. São Paulo: Globo: Secretaria do Estado da Cultura, 1990, p. 47-52. 
ANDRADE, Mário de. Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. Edição crítica de Telê 
Porto Ancona Lopez. Rio de Janeiro: LTC, 1978. 
BRANDÃO, C. R. Identidade e Etnia: construção da pessoa e resistência cultural. São Paulo: 
Editora Brasiliense, 1986. 
CERTEAU, Michel de. A Cultura no Plural. Campinas: Papirus, 1995. 
JECUPÉ, Kaka Werá. A terra dos mil povos: história indígena do Brasil contada por um 
índio. São Paulo: Peirópolis, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
SOUZA, Lynn Mario T. Menezes de. De estória à história: a escrita indígena no Brasil. 
Revista da Biblioteca Mário de Andrade: literatura e diversidade cultural. Nº 59, 2001, p. 
69-72 

 

 

8° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Literatura Potiguar Classificação: obrigatória 

Código: 0401039-4 Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: ( ) Teórica ( ) Prática (X) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 45 / 03; Prática: 15 / 01; Total: 60 / 04 

EMENTA: Panorama histórico da literatura potiguar; o modernismo no Rio Grande do Norte; 
estudo e análise da produção literária no Estado, considerando-se principalmente as 
escritoras mais representativas do feminismo nas letras potiguares. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CIRNE, Moacyr. A Poesia e o Poema do Rio Grande do Norte. Natal: Fundação José 
Augusto, 1979. 
DUARTE, Constância Lima: CUNHA, Diva Maria (Org.). Literatura do Rio Grande do Norte 
– Antologia. Natal: Fundação José Augusto, 2001. 
FERNANDES, Jorge. Livro de Poesia e Outras Poesias. Natal: Fundação José Augusto, 1976. 
FERNANDES, Anchieta. Por uma Vanguarda Nordestina. Natal: Fundação José Augusto, 
1976. 
MELO, Veríssimo de. Patronos e acadêmicos. Rio de Janeiro. Ed. Pongetti, 1974. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SOUZA, Auta de. Norte. 4. ed. Natal: Fundação José Augusto, 1976. 

 

 

8° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: ( ) Disciplina ( X) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Metodologia do Trabalho Científico; Estágio Supervisionado I; Estágio 

Supervisionado II. 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 00 / 00; Total: 60 / 04 

EMENTA: Produção de um texto acadêmico, que contemple reflexões que articulem teoria 
e prática. O trabalho de conclusão de curso deve contemplar eixos curriculares do curso e 
deverá ser escrito no gênero artigo científico ou projeto de intervenção. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ABNT. Associação Brasileira de Normas técnicas. 
CARVALHO, Maria Regina de Souza. Estrutura do trabalho científico: padronização e 
abordagem crítica. Natal: EDUFRN, 2009. 
ISKANDAR, Jamil Ibrahim. Normas da ABNT: comentadas para trabalhos científicos. 
Curitiba: Juruá, 2005. 
MACHADO, Anna Rachel Machado (coord.). Planejar gêneros acadêmicos [4 volumes]. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2005. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 
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10. ed. São Paulo: ATLAS, 2008. 
OLIVEIRA, Jorge Leite. Texto acadêmico: técnicas de redação e de pesquisa científica. 
Petrópolis: Vozes, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PRESTES, Maria Luci de Mesquita. A pesquisa e a construção do conhecimento científico: 

do planejamento aos textos, da escola à academia. São Paulo: Respel, 2002. 

 
 
 
 

8° PERÍODO 

Nome do 

componente: 

Linguística Aplicada Classificação: obrigatória 

Código: 0401048-4 Avaliado por: (X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 00 /00; Total: 60 / 04 

EMENTA: Visão contemporânea da linguística aplicada. Conceituação, domínio e 
terminologias específicas da área. A linguística aplicada e o ensino-aprendizagem de língua 
portuguesa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

KLEIMAN, A. (Org.). A formação do professor: perspectivas da linguística aplicada. 
Campinas-SP: Mercado de Letras, 2009. 
MOITA LOPES, L.P. Oficina de linguística aplicada. São Paulo: Mercado de Letras, 1996. 
MOITA LOPES, L.P. Por uma linguística aplicada indisciplinar. São Paulo: Parábola, 2006. 
SIGNORINI, Inês; CAVALCANTI, M.C. (Orgs.). Linguística aplicada e transdisciplinaridade. 
São Paulo: Mercado de Letras, 1992. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
SIGNORINI, Inês; CAVALCANTI, M.C. (Orgs.) Lingua(gem) e identidade: elementos para uma 
discussão no campo aplicado. Campinas: Mercado de Letras, 1998. 
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11.1.1 – EMENTÁRIO DAS UNIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO 

 

 

Nome do 

componente: 

UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO I Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: ( ) Nota (X) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: ( ) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato (X) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: A ser indicado no Projeto de Extensão 

Carga horária/crédito: 30/2 

EMENTA: A ser elaborada de acordo com o Projeto de Extensão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: A depender do Projeto de Extensão. 

 
 

Nome do 

componente: 

UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO II Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: ( ) Nota (X) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: ( ) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato (X) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: A ser indicado no Projeto de Extensão 

Carga horária/crédito: 30/2 

EMENTA: A ser elaborada de acordo com o Projeto de Extensão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: A depender do Projeto de Extensão. 

 

 

Nome do 

componente: 

UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO III Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: ( ) Nota (X) Conceito 

Projeto Pedagógico (10395097)         SEI 04410086.000984/2021-42 / pg. 77



78 
 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: ( ) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato (X) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: A ser indicado no Projeto de Extensão 

Carga horária/crédito: 30/2 

EMENTA: A ser elaborada de acordo com o Projeto de Extensão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: A depender do Projeto de Extensão. 

 

 

Nome do 

componente: 

UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO IV Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: ( ) Nota (X) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: ( ) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato (X) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: A ser indicado no Projeto de Extensão 

Carga horária/crédito: 45/3 

EMENTA: A ser elaborada de acordo com o Projeto de Extensão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: A depender do Projeto de Extensão. 

 

 

Nome do 

componente: 

UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO V Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: ( ) Nota (X) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: ( ) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato (X) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: A ser indicado no Projeto de Extensão 

Carga horária/crédito: 45/3 
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EMENTA: A ser elaborada de acordo com o Projeto de Extensão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: A depender do Projeto de Extensão. 

 

 

Nome do 

componente: 

UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO VI Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: ( ) Nota (X) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: ( ) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato (X) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: A ser indicado no Projeto de Extensão 

Carga horária/crédito: 45/3 

EMENTA: A ser elaborada de acordo com o Projeto de Extensão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: A depender do Projeto de Extensão. 

 

 

Nome do 

componente: 

UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO VII Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: ( ) Nota (X) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: ( ) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato (X) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: A ser indicado no Projeto de Extensão 

Carga horária/crédito: 60/4 

EMENTA: A ser elaborada de acordo com o Projeto de Extensão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: A depender do Projeto de Extensão. 

 

 

Nome do 

componente: 

UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO VIII Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: ( ) Nota (X) Conceito 
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Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: ( ) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato (X) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: A ser indicado no Projeto de Extensão 

Carga horária/crédito: 60/4 

EMENTA: A ser elaborada de acordo com o Projeto de Extensão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: A depender do Projeto de Extensão. 

 

 

Nome do 

componente: 

UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO IX Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: ( ) Nota (X) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: ( ) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato (X) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: A ser indicado no Projeto de Extensão 

Carga horária/crédito: 60/4 

EMENTA: A ser elaborada de acordo com o Projeto de Extensão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: A depender do Projeto de Extensão. 

 

 

Nome do 

componente: 

UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO X Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: ( ) Nota (X) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: ( ) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato (X) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: A ser indicado no Projeto de Extensão 

Carga horária/crédito: 75/5 
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EMENTA: A ser elaborada de acordo com o Projeto de Extensão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: A depender do Projeto de Extensão. 

 

 

Nome do 

componente: 

UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO XI Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: ( ) Nota (X) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: ( ) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato (X) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: A ser indicado no Projeto de Extensão 

Carga horária/crédito: 75/5 

EMENTA: A ser elaborada de acordo com o Projeto de Extensão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: A depender do Projeto de Extensão. 

 

 

Nome do 

componente: 

UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO XII Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: ( ) Nota (X) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: ( ) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato (X) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: A ser indicado no Projeto de Extensão 

Carga horária/crédito: 75/5 

EMENTA: A ser elaborada de acordo com o Projeto de Extensão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: A depender do Projeto de Extensão. 

 

 

Nome do 

componente: 

UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO XIII Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: ( ) Nota (X) Conceito 

Projeto Pedagógico (10395097)         SEI 04410086.000984/2021-42 / pg. 81



82 
 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: ( ) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato (X) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: A ser indicado no Projeto de Extensão 

Carga horária/crédito: 90/6 

EMENTA: A ser elaborada de acordo com o Projeto de Extensão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: A depender do Projeto de Extensão. 

 

 

Nome do 

componente: 

UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO XIV Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: ( ) Nota (X) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: ( ) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato (X) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: A ser indicado no Projeto de Extensão 

Carga horária/crédito: 90/6 

EMENTA: A ser elaborada de acordo com o Projeto de Extensão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: A depender do Projeto de Extensão. 

 

 

Nome do 

componente: 

UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO XV Classificação: obrigatória 

Código: Avaliado por: ( ) Nota (X) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: ( ) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato (X) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: A ser indicado no Projeto de Extensão 

Carga horária/crédito: 90/6 
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EMENTA: A ser elaborada de acordo com o Projeto de Extensão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: A depender do Projeto de Extensão. 

 

 

11.2 – EMENTÁRIO DOS COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS 
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Nome do 

componente: 

Análise do Conto Classificação: optativa 

Código: 0401045-4 Avaliado por: ( X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: ( X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 00 / 00; Total: 60 / 04 

EMENTA: Teoria do Conto. Tipologia. Discurso narrativo. Modos de narração. Foco 

narrativo. Análise de contos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRAIT, B. A personagem. São Paulo: Ática, 1998. 
GOTLIB, N. B. Teoria do conto. São Paulo: Ática, 1990. 
LEITE, L. C. M. O foco narrativo. São Paulo: Ática, 1985. 
MESQUITA, S. N. O enredo. São Paulo: Ática, 1994. 
NUNES, B. O tempo na narrativa. São Paulo: Ática, 1988. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GANCHO, C. V. Como analisar narrativas. São Paulo: Ática, 1995. 

 

 

Nome do 

componente: 

Descrição do Português Falado Classificação: optativa 

Código: 0401046-4 Avaliado por: ( X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: ( X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica 60/ 04; Prática: 00 / 00; Total 60/ 04 

EMENTA: Descrição da língua falada e suas características gerais. Descrição dos aspectos 

fonológico, morfológico e sintático (relações gramaticais e categorias funcionais) e da 
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organização textual – interativa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CASTILHO, A. T. A língua falada no ensino do português. São Paulo: Contexto, 2000. 
MAIA, E. M. No reino da fala. São Paulo: Ática, 1986. 
MARCUSCHI, L. A. Análise da conversação. São Paulo: Ática, 1986. 
  . Da fala para a escrita: atividades de retextualização. São Paulo: Cortez, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NEVES, M. H. M. Gramática de usos do português. São Paulo: UNESP, 2000. 

 

 

Nome do 

componente: 

Estudos de Letramento Classificação: optativa 

Código: 0401047-4 Avaliado por: (X ) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: (X ) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 00/ 00; Total: 60 / 04 

EMENTA: Concepções de letramento. Letramento e alfabetização. Letramento e gêneros 

discursivos. Letramento e multimodalidade discursiva. Noções sobre os múltiplos 

letramentos. Letramento e ensino. Ensino e letramento digital. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARAÚJO, J. C. (Org.). Internet e ensino: novos gêneros, outros desafios. Rio de Janeiro: 
Lucena, 2007. 
FERRARI, P. (Org.). Hipertexto, hipermídia: as novas ferramentas da comunicação digital. 
São Paulo: Contexto, 2007. 
KLEIMAN, A. (Org.). Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática 
social da escrita. 6. ed. Campinas: Mercado de Letras, 2003. 
ROJO, R. Letramentos múltiplos: escola e inclusão social. São Paulo: Parábola, 2009. 
SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. 
TFOUNI, L. V. Letramento e alfabetização. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

TFOUNI, L. V. Letramento, escrita e leitura: questões contemporâneas. Campinas: Mercado 
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de Letras, 2011. 

 
 
 
 

Nome do 

componente: 

Literatura de Cordel Classificação: optativa 

Código: 0401049-4 Avaliado por: ( X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: ( X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 00 / 00; Total: 60 / 04 

EMENTA: Origem. Tipologia. O aspecto formal. A temática. Temas tradicionais. Fatos 

circunstâncias ou acontecidos. Cantorias e pelejas. O papel do cantador na cultura popular. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ABREU, M. História de cordéis e folhetos. Campinas: Mercado de Letras/Associação de 
Leitura do Brasil, 1995. 
BATISTA, S. N. Poética Popular do Nordeste. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 
1982. (Literatura Popular em Verso. Estudos, Nova Série, 2) 
CASCUDO, C. Dicionário do folclore brasileiro. São Paulo: Global Editora, 2000. 
  . Literatura oral no Brasil. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1978. 
(Coleção Documentos Brasileiros). 
LUYTEN, J. (org.). Um século de Literatura de Cordel: bibliografia especializada sobre 
literatura popular em verso. São Paulo: Nosso Studio Gráfico, 2001. 
TAVARES JÚNIOR, L. O mito na literatura de cordel. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1980. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

WOENSEL, M.; VIANA, C. Poesia medieval ontem e hoje. João Pessoa: Editora da 

UFPB/CCHLA, 1998. 

 

 

Nome do 

componente: 

Literatura Infantojuvenil Classificação: optativa 

Código: 0401050-4 Avaliado por: ( X) Nota ( ) Conceito 
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Departamento de origem: DLV/ FALA Grupo: ( X ) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X ) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prático 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 00 / 00; Total: 60 / 04 

EMENTA: A criança e a literatura infantojuvenil. O conto de fadas. A ficção policial. A ficção 

científica. A poesia infantil. Literatura: a correspondência entre textos, seriação e faixas 

etárias. A literatura infantojuvenil na escola. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COELHO, N. N. Panorama histórico da literatura infantil e juvenil. São Paulo: Ática, 1991. 
  . A Literatura Infantil. São Paulo: Moderna,2000. 
GÓES, L. P. A aventura da literatura para crianças. São Paulo: Melhoramentos, 1991. 
KHEDE, S. S. Personagens da Literatura Infanto-Juvenil. São Paulo: Ática, 1986. 
LAJOLO, M.; ZILBERMAN, R. Literatura Infantil brasileira. São Paulo: Ática, 1984. 
ZILBERMAN, R. (Org.). A produção cultural para crianças. Porto Alegre: Mercado Aberto, 
1982. 

 

 

Nome do 

componente: 

Psicolinguística Classificação: optativa 

Código: 0401051-4 Avaliado por: ( X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: ( X ) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X ) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 00 / 00; Total: 60 / 04 

EMENTA: Introdução à Psicolinguística. Teorias de aquisição da linguagem. Natureza da 
leitura e da escrita. Estratégias do processamento. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BALIEIRO JÚNIOR, A. P. Psicolinguística. In: MUSSALIN, F.; BENTES, A. C. (Orgs.). Introdução 
à linguística: domínios e fronteiras. v. 2. São Paulo: Cortez, 2002. 
DEL RÉ, A. (Org.). Aquisição da linguagem: uma abordagem psicolinguística. São Paulo: 
Contexto, 2006. 
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ELLIOT, A. A linguagem da criança. Trad. de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. 
KATO, M. A. No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística. 7. ed. São Paulo: Ática, 
2001. 
MORATO, E. M. Linguagem e cognição: as reflexões de L. S. Vygotsky sobre a ação 
reguladora da linguagem. 2. ed. São Paulo: Plexis, 1996. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SANTOS, R. Aquisição da linguagem. In: FIORIN, J. L. (Org.). Introdução à linguística: objetos 

teóricos (v. 1). São Paulo: Contexto, 2002. 

 

 

Nome do 

componente: 

Literatura e Cinema Classificação: optativa 

Código: Avaliado por: ( X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLE/FALA Grupo: ( X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 00 / 00; Total: 60 / 04 

EMENTA: Teorias de adaptação. Estudo dos recursos cinematográficos. Análises de 

adaptações cinematográficas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

PELLEGRINI, T. et al. Literatura, cinema e televisão. São Paulo: Senac, 2003. 
MARTIN, M. A linguagem cinematográfica. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Brasiliense, 
2003. 
XAVIER, I. (Org.) O discurso cinematográfico. São Paulo: Paz e Terra, 2008. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AUMONT, J. et al. A estética do filme. 2. ed. Trad. Marina Appenzeller. Campinas: Papirus, 
1995. 
BAZIN, A. O cinema: ensaios. São Paulo: Brasiliense, 1991. 
COUTINHO, A. Interseções: cinema e literatura. Rio de janeiro: 7 Letras, 2010. 
DICK, B. F. Anatomy of film. 2. ed. New York: St. Martin’s Press, 1990. 
SOUSA, S. P. G. Literatura e cinema. Portugal: Ângelus Novus, 2003. 

 
 
 
 

Nome do História da Língua Portuguesa Classificação: optativa 
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componente:   

Código: Avaliado por: ( X ) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: ( X ) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X ) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 30 / 02; Prática: 00 / 00; Total: 30 / 02 

EMENTA: Teorias de mudança linguística; as transformações do latim, a história externa e a 

formação da língua portuguesa; morfologia, sintaxe e semântica históricas; estudo da 

origem, da expansão e dos processos de mudança da língua portuguesa sob o ponto de vista 

diacrônico; o português no Brasil; estudo diacrônico de fenômenos linguísticos do 

português: mudanças fonológicas, morfológicas, sintáticas, semânticas e 

pragmático/discursivas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BUENOS, Francisco da Silveira. Grande dicionário etimológico-prosódico da Língua 
Portuguesa. São Paulo: Saraiva, 1968. 
MARTELOTTA, Mário Eduardo. Mudança Linguística: uma abordagem baseada no uso. 
São Paulo: Cortez, 2011. 
SILVA, Rosa Virgínia Matos e. Caminhos da linguística histórica: ouvir o inaudível. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2008. 
TEYSSIER, Paul. História da Língua Portuguesa. Trad. Celso Cunha. 2. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANDRADE, Antonio Carlos Siqueira. Filologia Românica. Rio de Janeiro: UCB, 2008. 
BUENOS, Francisco da Silveira. Grande dicionário etimológico-prosódico da Língua 
Portuguesa. São Paulo: Saraiva, 1968. 

MATTOS, Geraldo. Fundamentos Históricos da Língua Portuguesa. Curitiba: IESDE, 2009. 

SILVA NETO, Serafim da. História da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Presença, 1979. 

WILLIANS, Edwin. Do Latim ao Português. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1986. 

 
 
 
 

Nome do 

componente: 

Leitura Orientada I Classificação: optativa 
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Código: Avaliado por: ( X ) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: ( X ) Disciplina ( ) TCC ( ) 

Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 30 / 02; Prática: 00 / 00; Total: 30 / 02 

EMENTA: Leitura orientada de autores e textos do século XX. 
 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Como esta disciplina corresponde às leituras específicas de um autor ou de uma obra literária 

de relevância para as pesquisas dos alunos, a bibliografia será definida pelo professor a partir 

da escolha de tais autores e obras. 

 

 

Nome do 

componente: 

Leitura Orientada II Classificação: optativa 

Código: Avaliado por: ( X ) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: Grupo: ( X ) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 30 / 02; Prática: 00 / 00; Total: 30 / 02 

EMENTA: Leitura orientada de autores e textos do século XXI. 
 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Como esta disciplina corresponde às leituras específicas de um autor ou de uma obra 

literária de relevância para as pesquisas dos alunos, a bibliografia será definida pelo 
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professor a partir da escolha de tais autores e obras. 

 

 

Nome do 

componente: 

Produção Textual II Classificação: optativa 

Código: Avaliado por: ( X ) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: ( X ) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X ) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 30 / 02; Prática: 00 / 00; Total: 30 / 02 

EMENTA: Características do texto dissertativo-argumentativo. Tipos de parágrafos. Análise 

e produção de textos dissertativo-argumentativos. Análise e produção de gêneros 

argumentativos: editorial, artigo de opinião. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANTUNES, Irandé. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola editorial, 

2005. 

DIONÍSIO, A. P.; MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A. (Orgs). Gêneros Textuais e Ensino. 

2. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003. 

GARCEZ, Lucília H. do Carmo. Técnica de redação. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São 

Paulo: Parábola Editorial, 2008. 

PASSARELLI, Lílian Ghiuro. Ensinando a escrita: o processual e o lúdico. São Paulo: 

Cortez, 2004. 

VIANA, A. C. (coord.). Roteiro de Redação: lendo e argumentando. São Paulo: Scipione, 

1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FARACO, Carlos Alberto e TEZZA, Cristóvão. 16. ed. Prática de texto para estudantes 
universitários. Petrópolis: Vozes, 2007. 

FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Oficina de Texto. Petrópolis: Vozes, 2003. 

KOCH, Ingedore G. Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e Compreender: os sentidos do texto. 
São Paulo: Contexto, 2010. 
KOCH, Ingedore G. Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de produção 
textual. São Paulo: Contexto, 2012. 
KOCH, Ingedore G. Villaça. Desvendando os Segredos do Texto. São Paulo: Cortez, 2002. 
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Nome do 

componente: 

Avaliação da Aprendizagem Classificação: optativa 

Código: Avaliado por: ( X ) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/FALA Grupo: ( X ) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 30 / 02; Prática: 00 / 00; Total: 30 / 02 

EMENTA: Concepções de avaliação. Técnicas, instrumentos e propostas alternativas do 

processo avaliativo. Políticas institucionais de avaliação e seu processo de inclusão e 

exclusão na escola e na sociedade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, Fernando José de: FRANCO, Mônica Gardelli. Avaliação para Aprendizagem – o 
processo avaliativo para melhorar o desempenho dos alunos. São Paulo: Ática, 2011. 
ALMEIDA, Geraldo Peçanha de. Prática para Avaliação escolar – Dicas e sugestões de como 
fazer. Rio de Janeiro: Editora Wak, 2012. 
DEMO, Pedro. Avaliação qualitativa. Campinas: Autores Associados, 2008. 
FERNANDES, D. Avaliar para aprender: fundamentos, práticas e políticas. São Paulo: UNESP, 
2009. 
GREANEY, Vincent; KELLOGHAN, Thomas. O Uso dos Resultados da Avaliação do 
Aproveitamento Escolar. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2010. 
HOFFMANN, Jussara. Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola à 
universidade. Porto Alegre: Editora Mediação, 2012. 

SANTANNA, I. M. Por que avaliar? Como avaliar? Critérios e instrumentos. Petrópolis: 
Vozes, 2013. 

 

 

Nome do 

componente: 

História da Arte Classificação: optativa 

Código: Avaliado por: ( X ) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DART/FALA Grupo: ( X ) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 
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Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 30 / 02; Prática: 00 / 00; Total: 30 / 02 

EMENTA: Estudo do desenvolvimento formal das artes da pré-história até os movimentos 

artísticos contemporâneos. Análise das ideias essenciais que orientam os movimentos 

artísticos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BATTISTONI F. Pequena História da Arte. Campinas: Papirus, 1984. 

CUMMING, R. Para Entender a Arte. São Paulo: Ática, 1996. 

GOMBRICH, E. H. A História da Arte. 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CANTON, K. Novíssima Arte Brasileira: um guia de tendências. São Paulo: Ática, 2001. 

ESPANOL, F. Saber Ver a Arte Egípcia. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

  . Saber Ver a Arte Grega. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

  . Saber Ver a Arte Barroca. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

JANSON, H.W. História da Arte: panorama das artes plásticas e da arquitetura da pré- 

história à atualidade. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulberkian, 1977. 

 

 

Nome do 

componente: 

Concepções e Práticas na Educação de 

Jovens e Adultos 

Classificação: optativa 

Código: Avaliado por: ( X ) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/CAPF Grupo: ( X ) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 30 / 02; Prática: 00 / 00; Total: 30 / 02 

EMENTA: Estudo da trajetória histórica da Educação de Jovens e Adultos. Teoria e prática 

na EJA. Paradigmas curriculares na EJA. Práticas avaliativas na EJA. Conceber a EJA como 

uma educação multicultural, que desenvolva o conhecimento e a integração na diversidade, 

possibilitando uma compreensão mútua contra a exclusão e outras formas de discriminação 
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para uma educação de qualidade na busca da cidadania. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARBOSA, I; PAIVA, J. Educação de Jovens e Adultos. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010. 
  . Educação como prática da liberdade. 14. Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRANDÃO, C. R. O que é o Método Paulo Freire. São Paulo: Brasiliense, 2010. 
BRASIL. MEC. Diretrizes Curriculares para Educação de Jovens e Adultos. Brasília, 1999. 
PAIVA, J.; OLIVEIRA, I. B. Educação de Jovens e Adultos. Rio de Janeiro: DP&A, 2010. 
PAIVA, V. P. Educação Popular e Educação de Adultos. São Paulo: Loyola, 1987. 
PINTO, A. V. Sete Lições sobre Educação de Adultos. 6. ed. São Paulo: Cortez, 1989. 

 

 

Nome do 

componente: 

Literatura Comparada Classificação: optativa 

Código: Avaliado por: ( X ) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/CAPF Grupo: ( X ) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 30 / 02; Prática: 00 / 00; Total: 30 / 02 

EMENTA: Prolegômenos da literatura comparada: panorâmica histórica e pioneiros do 

método comparativo literário. Objeto e método da literatura comparada. Literatura geral e 

literatura comparada. Influências e intercâmbios. O comparativismo americano e o 

europeu. As reflexões da contemporaneidade sobre o comparativismo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARTHES, R. O óbvio e obtuso. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. 
CONNOR, S. Cultura pós-moderna: introdução às teorias do contemporâneo. Trad. Adail 
Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Loyola, 1992. 
HALL, S. Da diáspora: identidade e mediações culturais. Belo Horizonte: UFMG, 2003. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOSI, A. História Concisa da Literatura Brasileira. 34. ed. São Paulo: Cultrix, 1996-1999. 
CARVALHAL, T. F. Literatura Comparada. São Paulo: Ática, 1986. 

DERRIDA, J. A Escritura e a Diferença. Tradução de Maria Beatriz Marques Nizza da Silva. 
São Paulo: Perspectiva, 1971. 
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SAMUEL, R. Novo Manual de Teoria Literária. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2006. 
ZILBERMAN, R. Estética da Recepção e História da Literatura. São Paulo: Ática, 2002. 

 

 

Nome do 

componente: 

Práticas Interdisciplinares na Educação Classificação: optativa 

Código: Avaliado por: ( X ) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/CAPF Grupo: ( X ) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 30 / 02; Prática: 00 / 00; Total: 30 / 02 

EMENTA: Conceitualização. Transdisciplinaridade e interdisciplinaridade na sala de aula. 

Planejamento interdisciplinar. Práticas interdisciplinares na sala de aula. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FAZENDA, I. C. A. Dicionário em Construção: interdisciplinaridade. São Paulo: Cortez, 2002. 
  . O que é interdisciplinaridade? São Paulo: Cortez, 2008. 
  . Práticas Interdisciplinares na Escola. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1996. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHARLOT. B. Da Relação com o Saber: elementos para uma teoria. Porto Alegre: Artemed, 
2000. 
DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir. 6. ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: MEC: 
UNESCO, 2001. 
LÜCK, H. Pedagogia Interdisciplinar: fundamentos teóricos metodológicos. 14. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2007. 
MORIN. E. A Cabeça Bem-Feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 18. ed. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 
NOGUEIRA, N. R. Pedagogia dos Projetos: uma jornada interdisciplinar rumo ao 
desenvolvimento das múltiplas inteligências. 7. ed. São Paulo: Érica, 2007. 

 

 

Nome do 

componente: 

Métodos de Crítica Literária Classificação: optativa 

Código: Avaliado por: ( X ) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DLV/CAPF Grupo: ( X ) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 
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 ( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 30 / 02; Prática: 00 / 00; Total: 30 / 02 

EMENTA: Tipos de crítica (formalista, hermenêutica, estruturalista, fenomenológica, 

psicanalítica, estilística, sociológica, genética, poética, filosófica). Literatura e história. 

Literatura e memória. Literatura e estudos culturais. Técnicas de abordagem e de leitura do 

texto literário. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BERGEZ, D. Métodos Críticos para a Análise Literária. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
PERRONE-MOISÉS, L. Texto. Crítica. Escritura. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

RALLO, E. R. Métodos de Crítica Literária. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BAKTHIN, M. Questões de Literatura e Estética. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 
BARTHES, R. Aula. Trad. de Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Cultrix, 1978. 
BENJAMIN, W. Magia e Técnica, Arte e Política. Ensaios sobre a Literatura e a História da 
Cultura. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1985. 
OLIVEIRA NETO, P. F. de. Retratos para a Construção do Feminino na Prosa de José 
Saramago. Curitiba: Appris, 2012. 
PAZ, O. O Arco e a Lira. São Paulo: Cosac Naify, 2012. 

 

Nome do 

componente: 

Teatro Brasileiro I Classificação: optativa 

Código: 0401069-1 Avaliado por: ( X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DART/FALA Grupo: ( X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 60 / 04; Prática: 00 / 00; Total: 60 / 04 

Projeto Pedagógico (10395097)         SEI 04410086.000984/2021-42 / pg. 96



97 
 

EMENTA: Origens do teatro brasileiro. O teatro brasileiro romântico. O teatro realista-

naturalista brasileiro. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRAGA, Claudia. Em Busca da Brasilidade: Teatro Brasileiro na Primeira República. São 
Paulo: Perspectiva, 2003. 

CACCIAGLIA, Mario. Pequena História do Teatro no Brasil (Quatro séculos de teatro no 
Brasil). São Paulo: Ed. Da Universidade de São Paulo, 1986. 

CAFEZEIRO, Edwaldo e Carmem Gadelha. História do Teatro Brasileiro: um percurso de 
Anchieta a Nélson Rodrigues. RJ: Editora UFRJ: EDUERJ: FUNARTE, 1996. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FARIA, João Roberto. Ideias Teatrais: O século XIX no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 2001. 

PRADO, Décio de Almeida. Teatro de Anchieta a Alencar. São Paulo: Perspectiva, 1993. 

________. Peças, pessoas, personagens. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 

MAGALDI, Sábato. Panorama do teatro brasileiro. São Paulo: Global, 1997. 
 

Nome do 

componente: 

Teatro Brasileiro II Classificação: optativa 

Código: 0401112-1 Avaliado por: ( X) Nota ( ) Conceito 

Departamento de origem: DART/FALA Grupo: ( X) Disciplina ( ) TCC ( ) Estágio 

( ) Internato ( ) UCE 

Pré-requisito: Não possui 

Aplicação: (X) Teórica ( ) Prática ( ) Teórico-prática 

Carga horária/crédito: Teórica: 30 / 02; Prática: 00 / 00; Total: 30 / 02 
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EMENTA: O teatro brasileiro modernista e contemporâneo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FRAGA, Eudinyr. O Simbolismo no Teatro Brasileiro. São Paulo: Art &, 1992. 

MAGALDI, Sábato. Moderna dramaturgia brasileira. São Paulo: Perspectiva, 1998. 

_________. Panorama do teatro brasileiro. São Paulo: Global, 1997. 

PRADO, Décio de Almeida. O teatro brasileiro moderno: 1930-1980. São Paulo: 
Perspectiva/Edusp, 1988. 

_________. Apresentação do teatro brasileiro moderno. São Paulo: Perspectiva, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CACCIAGLIA, Mario. Pequena História do Teatro no Brasil (Quatro séculos de teatro no 
Brasil). São Paulo: Ed. Da Universidade de São Paulo, 1986. 

CAFEZEIRO, Edwaldo e Carmem Gadelha. História do Teatro Brasileiro: um percurso de 
Anchieta a Nélson Rodrigues. RJ: Editora UFRJ: EDUERJ: FUNARTE, 1996. 

CASTRO, Ruy. O anjo pornográfico: a vida de Nélson Rodrigues. São Paulo: Cia. das Letras, 
1992. 

COSTA, Iná Camargo. Sinta o drama. Petrópolis, RJ; Vozes, 1998. 

FERNANDES, Sílvia. Grupos Teatrais – Anos 70. São Paulo: Unicamp, 2000. 

MAGALDI, Sábato. Nélson Rodrigues: dramaturgia e encenações. São Paulo: 
Perspectiva/EDUSP, 1987. 

PRADO, Décio de Almeida. Peças, pessoas, personagens. São Paulo: Companhia das Letras, 
1993. 

ROSENFELD, Anatol. O teatro épico. São Paulo: Perspectiva, 2004. 

SZONDI, Peter. Teoria do drama moderno (1880-1950). Trad. Luís Sérgio Repa. São Paulo: 
Cosac & Naify Edições, 2001. 

 
 

12 SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 

Neste curso, caracterizado como a distância, os conteúdos das disciplinas serão 

trabalhados com o auxílio dos seguintes meios de comunicação: Ambiente Virtual de Ensino e 

Aprendizagem, web conferência, correio eletrônico e correio postal. A carga horária presencial 

do curso, em torno de 30% do total, será cumprida de acordo com as disponibilidades dos 

professores e tutores, nas seguintes atividades: 

a) encontros obrigatórios entre os alunos e tutores nos polos regionais; 

b) avaliações: cada disciplina com carga horária igual ou superior a 60 horas/04 
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créditos, assim como as de 45 horas/03 créditos, terão, obrigatoriamente, três 

avaliações, uma delas imperativamente presencial. Cada disciplina de 30 horas/02 

créditos terá, obrigatoriamente, duas avaliações, sendo uma delas obrigatoriamente 

presencial. As atividades avaliativas serão elaboradas pelo professor e aplicadas 

pelotutor presencial, nos polos regionais; 

c) webconferências; 

d) chats obrigatórios. 
 
 

Avaliação da aprendizagem 

A avaliação ocorrerá durante o desenvolvimento do curso e deverá considerar a 

participação e o desenvolvimento nas atividades propostas no polo, a participação nas 

atividades no ambiente de aprendizagem e o desempenho geral durante o curso. Os critérios 

da avaliação por parte do professor serão discriminados nos respectivos planos de ensino de 

cada disciplina respeitando as normas da UERN e em conformidade com os critérios aprovados 

pelo colegiado do curso. A esta avaliação somar-se-ão as avaliações presenciais sobre 

conteúdos específicos das disciplinas. Das avaliações presenciais podem constar questões 

discursivas e objetivas. Todas as avaliações serão elaboradas e corrigidas pelo docente da 

disciplina com o apoio dos tutores. 

A frequência é registrada on-line no portal pelo professor. O acadêmico é aprovado 

mediante 75% de presença em relação ao total de horas das aulas on-line e das horas das 

atividades presenciais de cada disciplina. 

O professor deverá divulgar a nota obtida na avaliação até no máximo dez dias úteis 

após a avaliação, sendo garantido ao aluno o acesso à sua prova, podendo solicitar cópia dela 

à coordenação do curso. 

Caso o aluno venha a discordar da nota recebida em qualquer das avaliações, este 

poderá solicitar revisão do resultado à Coordenação do Curso, conforme determina o 

Regimento Geral da UERN. 

 
 

Recuperação 

O aluno que não alcançar rendimento mínimo no final de cada período poderá realizar 

um exame final presencial. Para isto, ele deverá ter média igual ou superior a 4,0 (quatro). O 

exame final deverá ser realizado no 5º (quinto) dia útil, a contar da data de publicação do 

resultado parcial. A nota mínima de aprovação, no exame final, é 6,0 (seis). 
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13 RECURSOS HUMANOS DISPONÍVEIS E NECESSÁRIOS 

 
13.1 RECURSOS HUMANOS DISPONÍVEIS 

O curso de Letras  - Língua Portuguesa na  modalidade a distância envolve os seguintes 

profissionais: 

a) docentes (professores de disciplinas); 

b) coordenador(a) da tutoria; 

c) tutores; 

d) auxiliar administrativo (monitor de secretaria); 

e) secretário(a) do curso; 

f) coordenador do curso; 

g) coordenador pedagógico e de produção de material; 

h) coordenador do Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA); 

i) coordenador do polo; 

j) Núcleo Docente Estruturante. 
 

A seguir, estão descritas as responsabilidades de cada um desses profissionais, assim 

como de outros que atuarão no curso. 
 

Docentes (professores de disciplina) 

 
A seleção dos professores do Curso Letras  - Língua Portuguesa EaD será feita a partir 

de processo seletivo, regido por edital, com base na Portaria da CAPES nº 102 de 10 de maio 

de 2019. Os editais para seleção de professores serão elaborados por uma comissão composta 

por professores do Departamento de Letras Vernáculas (DLV) e em seguida devem ser 

aprovados em plenária departamental. Elaborados e aprovados, os editais serão enviados à 

Diretoria de Educação a Distância (DEAD), a quem caberá realizar o processo seletivo. Este 

será restrito aos docentes concursados do quadro da Fundação Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, sendo excepcionalmente admitida a participação de professores externos 

nos casos de não preenchimento das vagas. A validade dos processos seletivos será de até 4 

(quatro) anos. 

O professor terá as seguintes responsabilidades: 

a) Realizar o planejamento das atividades da disciplina sob sua responsabilidade, 

incluindo a confecção do desenho da disciplina, observando os prazos indicados pela 

coordenação do curso; 

b) Elaborar e/ou selecionar o material didático para a disciplina que irá ministrar, tanto 

para em formato impresso como para o ambiente virtual de aprendizagem. O professor da 

disciplina poderá ou não ser o autor do material impresso e on-line do curso; 

c) Participar da escolha dos tutores que atuarão na sua disciplina; 
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d) Ministrar aulas; 

e) Preparar vídeo de apresentação e videoaulas de acordo com a necessidade da 

disciplina; 

f) Elaborar todas as avaliações da disciplina e corrigir aquelas aplicadas em encontros 

presenciais; 

g) Acompanhar as avaliações presenciais por meio de web conferências; 

h) Manter contato constante com os alunos e tutores da disciplina através do ambiente 

virtual de aprendizagem; 

i) Agendar horários para o atendimento aos alunos, o que pode ser realizado através 

de webconferência, no ambiente virtual de ensino e aprendizagem, por e-mail, bate-papo pela 

internet ou telefone; 

j) Acompanhar as atividades dos discentes e tutores no ambiente virtual de 

aprendizagem, estimulando a participação de ambos, inserindo conteúdos, esclarecendo 

dúvidas e respondendo às solicitações em até 2 (dois) dias úteis; 

k) Participar presencialmente de reuniões, quando solicitado, com a direção da DEaD, 

com a coordenação da UAB/UERN, com a coordenação do curso, com a coordenação 

pedagógica da DEaD, com a coordenação de tutoria e com tutores; 

l) Participar, obrigatoriamente, das atividades de capacitação e atualização 

promovidas pela coordenação do curso e pela coordenação pedagógica da DEaD; 

m) Viajar aos polos: 1) para realização dos encontros presenciais da disciplina, 

correspondendo a até 30% da carga horária total, que se desdobrarão entre avaliações, 

seminários integradores, webconferências e atendimento presencial pela tutoria quando 

necessário; 2) quando solicitado pela coordenação do Curso de Letras  - Língua Portuguesa, 

modalidade a distância. 

Descrição do corpo docente 
 

Nome Título Área de Atuação 

JAMMARA OLIVEIRA VASCONCELOS 

DE SÁ 

Doutorado  
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA E ENSINO 

JOSEFA FRANCISCA HENRIQUE DE 

JESUS 

Doutorado 

MARIA EDNEIDE FERREIRA DE 

CARVALHO 

Mestrado 

PRISCILA DO VALE SILVA MEDEIROS Mestrado 

FRANCISCA VILANI DE SOUZA Doutorado 

LORRAINE DE SOUZA PEREIRA Mestrado 

EDGLEY FREIRE TAVARES Doutorado  

 
LINGUÍSTICA E ENSINO 

FRANCISCO LINDENILSON LOPES Mestrado 

FRANCELIZA MONTEIRO DA SILVA 

DANTAS 

Doutorado 

JANAINA SILVA ALVES Mestrado 
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ANTÔNIO ALDAIR NETO Mestrado  

CARLA DANIELE SARAIVA BERTULEZA Mestrado 

ANDERSON ROMÁRIO SOUZA SILVA Mestrado 

JOSINALDO PEREIRA DE PAULA Mestrado 

TATIANE XAVIER DA SILVA Mestrado 

DIVA WELLK DE OLIVEIRA SANTOS Mestrado 

RONIÊ RODRIGUES DA SILVA Doutorado  
 
 
 
 
 

 
LITERATURA E ENSINO 

JOSÉ VERANILDO LOPES DA COSTA 

JÚNIOR 

Doutorado 

BEATRIZ PAZINI FERREIRA Mestrado 

VANESSA BASTOS LIMA Mestrado 

FRANCISCO   AEDSON    DE    SOUZA 

OLIVEIRA 

Doutorado 

MARIA EDILEUZA DA COSTA Doutorado 

MARIÂNGELA ALONSO Doutorado 

JOSÉ DANTAS DA SILVA JÚNIOR Mestrado 

ANA GABRIELLA F. DA SILVA 

NÓBREGA 

Mestrado 

JOSIMAR SOARES DA SILVA Mestrado 

JÚLIO RIBEIRO SOARES Doutorado  
 
 
 
 
 

 
EDUCAÇÃO E ENSINO 

ANTÔNIA MAÍRA EMELLY C. DA SILVA 

VIEIRA 

Mestrado 

ANTÔNIA BRUNA DA SILVA Doutorado 

EMANUELA CARLA   MEDEIROS   DE 

QUEIROS 

Doutorado 

IASMIN DA COSTA MARINHO Mestrado 

ADRIANO LUCENA DE GOIS Mestrado 

KELLY CRISTINA DE MEDEIROS DA 

SILVA 

Mestrado 

MAGNÓLIA MARIA OLIVEIRA COSTA Mestrado 

SÂMIA MAGALY LIMA DE MEDEIROS 

SOARES 

Mestrado 

 
 

 

Coordenador(a) da Tutoria 

 
A escolha do coordenador de tutoria será feita por meio de processo seletivo, regido 

por edital, realizado pelo colegiado do Departamento de Letras Vernáculas e Diretoria de 

Educação a Distância, conforme Portaria da CAPES nº 102 de 10 de maio de 2019. As 

atribuições desse coordenador são: 

a) Participar do processo de seleção dos tutores; 

b) Distribuir os tutores entre as disciplinas, com o auxílio dos professores; 
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c) Coordenar o trabalho das equipes de tutores presenciais e a distância; 

d) Visitar os polos regionais para acompanhar o trabalho do tutor presencial; 

e) Participar de reuniões convocadas pela coordenação do curso; 

f) Propor cursos de capacitação para os tutores; 

g) Realizar reuniões com o grupo de tutores do curso, sempre que julgar necessário; 

h) Acompanhar o desempenho qualitativo e quantitativo dos tutores. 

 
Tutores 

 
Neste curso, atuam dois tipos de tutor: tutor presencial e tutor a distância. O tutor 

presencial é aquele que atua no polo regional, mantendo contato com os alunos pelos meios 

de comunicação e também diretamente, ao realizar encontros presenciais obrigatórios com 

seu grupo ou ao atender solicitações individuais de alunos que se desloquem até o polo à 

procura de orientação para seus estudos. Esses tutores devem ser licenciados em Letras com 

Habilitação em Língua Portuguesa. O outro tipo de tutor, denominado tutor a distância, deve 

possuir licenciatura em Letras com Habilitação Língua Portuguesa. Este atua como tutor de 

conteúdo de uma disciplina específica. De acordo com os referenciais de qualidade da EAD, 

haverá um tutor presencial para cada 30 alunos e um tutor a distância para cada 30 alunos. 

Os contatos entre os tutores do polo serão dinamizados pelos meios de comunicação, 

com destaque para o correio eletrônico, o ambiente virtual de ensino e aprendizagem, a 

webconferência e o telefone. Esses tutores realizarão seu trabalho sob a orientação direta do 

professor da disciplina para a qual foram selecionados. 

Todos os tutores deverão participar de um programa de formação para atuar como 

tutores em cursos a distância, especialmente desenvolvido para esse fim. 

A seleção de tutores presenciais e a distância se dará por meio de processo seletivo, 

regido por edital, conforme Portaria da CAPES nº 102 de 10 de maio de 2019. Os processos 

seletivos deverão ser realizados pela Diretoria de Educação a Distância, acompanhados pela 

coordenação do curso, e abertos à participação da comunidade em geral, atendidos os 

requisitos previstos nos respectivos editais. 

Dentro das atribuições comuns aos dois tipos de tutores destacam-se as seguintes: 

a) Orientar os alunos a planejar seus trabalhos; 

b) Orientar e supervisionar trabalhos de grupo; 

c) Esclarecer dúvidas sobre o conteúdo das disciplinas; 

d) Esclarecer os alunos sobre regulamentos e procedimentos do curso; 

e) Proporcionar feedback dos trabalhos e avaliações realizadas; 

f) Representar os alunos junto aos responsáveis pelo curso; 

g) Participar da avaliação do curso; 

h) Manter contato constante com os alunos; 
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i) Participar de cursos de formação que potencializem o seu trabalho. 

 
São atribuições do tutor presencial: 

 
a) Acompanhar as atividades discentes das disciplinas, conforme o cronograma do 

curso pretendido; 

b) Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e encaminhar à 

coordenação de tutoria; 

c) Manter regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem – 

AVEA; 

d) Participar obrigatoriamente das atividades de capacitação, atualização e reuniões 

pedagógicas convocadas oficialmente pela instituição de ensino; 

e) Aplicar as avaliações presenciais das disciplinas; 

f) Quando necessário, apoiar operacionalmente a coordenação de tutoria dos cursos 

nas atividades presenciais nos polos, inclusive em finais de semana, agendando e 

divulgando antecipadamente os horários de atendimento aos alunos; 

g) Dominar as ferramentas do AVEA; 

h) Prestar auxílio no polo de apoio quando da dificuldade ou necessidades 

apresentadas pelos estudantes no processo de postagem de atividade AVEA; 

i) Organizar grupo de estudo com os estudantes sob sua responsabilidade no âmbito 

do polo de atuação; 

j) Manter intercâmbio com os professores, coordenador de tutoria e demais tutores, 

colaborando com o desenvolvimento da disciplina. 

 
São atribuições do tutor a distância: 

 
a) Mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os discentes; 

b) Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e encaminhar à 

coordenação de tutoria; 

c) Acompanhar as atividades discentes das disciplinas (Anexo I), conforme o 

cronograma do componente curricular do curso pretendido; 

d) Desenvolver atividades pedagógicas sob orientação do professor da disciplina nos 

polos presenciais ocasionalmente; 

e) Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades discentes: 

auxiliar na correção das atividades e dar retorno aos alunos nas orientações a distância; 

f) Atender e orientar os alunos nas questões teórico-metodológicas da disciplina; 

g) Dominar as ferramentas do AVEA e manter regularidade de acesso; 

h) Responder às solicitações dos alunos no prazo máximo de 24 horas; 
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i) Colaborar com o professor da disciplina na organização, fiscalização e na avaliação 

dos estudantes; 

j) Participar obrigatoriamente das atividades de capacitação, atualização e reuniões 

pedagógicas convocadas oficialmente pela instituição de ensino; 

k) Participar do processo de avaliação da disciplina sob orientação do professor 

responsável; 

l) Quando necessário, apoiar operacionalmente a coordenação de tutoria dos cursos 

nas atividades presenciais nos polos, inclusive em finais de semana, agendando e 

divulgando antecipadamente os horários de atendimento aos alunos; 

m) Conhecer os conteúdos das disciplinas e suas bibliografias. 

 
Auxiliar administrativo (monitor de secretaria) 

 

 
curso: 

O auxiliar administrativo atua diretamente no polo regional e tem como função no 

 
a) Direcionar o atendimento telefônico; 

b) Esclarecer dúvidas administrativas e, se necessário, encaminhá-las para a secretaria 

do curso; 

c) Registrar dados dos atendimentos administrativos; 

d) Realizar atividades de cadastramento, arquivamento, recebimento e 

encaminhamento de correspondências; 

e) Orientar os alunos na utilização dos equipamentos computacionais e no Ambiente 

Virtual de Ensino e Aprendizagem. 

 

Secretário(a) do curso 

 
Esse profissional, que irá atuar nas dependências da UERN, é responsável pelos 

encaminhamentos administrativos e pelo registro da vida acadêmica dos alunos do curso. Tem 

como função principal manter atualizados tais documentos e articular uma interface entre o 

sistema de acompanhamento da aprendizagem do aluno no curso e as exigências regimentais 

da UERN para cursos de licenciatura. 

 
Coordenador(a) do curso 

 
A coordenação do Curso Letras  - Língua Portuguesa na modalidade a distância será 

realizada por um docente do Departamento de Letras Vernáculas (DLV) da UERN, conforme 

permite a legislação dessa Universidade. A escolha do coordenador de curso será feita por 

meio de processo seletivo, regido por edital,
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realizado pelo colegiado do Departamento de Letras Vernáculas, conforme Portaria da CAPES 

nº 102 de 10 de maio de 2019. 

A coordenação do curso será responsável pela organização de toda a estrutura 

necessária para viabilizar o curso, bem como pelo estabelecimento do fluxo de contatos 

institucionais. São de responsabilidade da coordenação do curso atividades como: 

a) Auxiliar nos processos seletivos para escolha das equipes de trabalho; 

b) Acompanhar a construção dos materiais didáticos do curso; 

c) Organizar os procedimentos, junto à DIRCA e à secretaria do curso, referentes à 

seleção, à matrícula e ao acompanhamento acadêmico dos alunos do curso; 

d) Presidir o colegiado do curso; 

e) Realizar reuniões pedagógicas sempre que necessárias; 

f) Assumir as demais funções definidas no regulamento geral dos cursos de graduação 

na modalidade EAD da UERN. 

 
Coordenador(a) pedagógico(a) e de produção de material 

 
A coordenação pedagógica orienta as ações relativas à modalidade a distância, dentre 

elas a produção dos materiais e o planejamento das atividades desenvolvidas a distância, 

atendendo às solicitações da coordenação geral do curso. 

A coordenação pedagógica será responsável pelos processos de gestão inerentes à 

modalidade a distância nos aspectos pedagógicos, de planejamento geral do curso, de análise, 

aprovação e produção dos materiais didáticos. Dentre as atividades, destacam-se: 

a) Criar a arquitetura pedagógica do curso dentro da modalidade a distância; 

b) Implementar a proposta pedagógica nos materiais didáticos; 

c) Coordenar a produção dos materiais didáticos (impressos e on-line); 

d) Identificar problemas relativos à modalidade EAD, a partir das observações e das 

críticas recebidas dos professores, alunos e tutores e buscar encaminhamentos de 

solução junto ao coordenador do curso; 

e) Organizar e executar o processo de pesquisa e avaliação do curso; 

f) Realizar estudos sobre a educação a distância; 

g) Participar do programa de formação das equipes de trabalho (professores, alunos, 

tutores, técnicos) para atuarem na modalidade a distância. 

 
Coordenador(a) do Espaço Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA) 

 

Responsável por coordenar a equipe que irá customizar a plataforma escolhida 

adaptando-a às necessidades pedagógicas e gráficas do curso. Essa coordenação tem como 

atribuições: 
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a) Formar as equipes e os alunos para o uso do ambiente virtual de aprendizagem; 

b) Fornecer senhas de acesso aos professores, alunos, tutores, coordenação 

acadêmica, coordenação pedagógica, coordenação de tutoria, coordenação de polos 

e secretaria do curso; 

c) Disponibilizar os materiais no ambiente virtual de aprendizagem; 

d) Prestar o suporte técnico para as webconferências. 

 
Coordenador(a) do polo 

 
Essa função será exercida por professor da rede pública, graduado e com, no mínimo, 

3 (três) anos em magistério na educação básica ou superior, responsável pela coordenação do 

polo de apoio presencial. 

 
Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 
O Núcleo Docente Estruturante – NDE – foi criado e regulamentado na Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN – pela Resolução nº 59/2013 – CONSEPE –, 

considerando a legislação vigente (Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional; Portaria de Nº 147 do CONAES/MEC, de fevereiro 

de 2007, que criou o conceito de Núcleo Docente Estruturante; Resolução 01 do CONAES/MEC, 

de 17 de junho de 2010, que normatiza o Núcleo Docente Estruturante; e Parecer Nº 04 do 

CONAES/MEC, de 17 de junho de 2010, que explicita os eixos norteadores do Núcleo Docente 

Estruturante). 

O NDE do Curso de Letras  - Língua Portuguesa EaD será formado por uma comissão 

de professores do quadro permanente do Departamento de Letras Vernáculas e terá caráter 

propositivo, consultivo e executivo. Conforme a Resolução 59/2013 citada acima, os membros 

do NDE devem ocupar-se da concepção do curso e de sua consolidação, desenvolvendo as 

atividades de modo articulado com as entidades representativas e deliberativas de professores 

e alunos da UERN, considerando as demandas sociais loco-regionais, as diretrizes curriculares 

nacionais e a missão desta IES. 

O NDE do Curso de Letras  - Língua Portuguesa EaD terá as seguintes atribuições: 

a) Acompanhar a implantação do PPC do curso e atualizá-lo periodicamente com vistas 

a garantir sua sintonia com a dinâmica das demandas sociais, com as políticas públicas da área 

e as diretrizes nacionais, assegurando o perfil desejado para o profissional egresso; 

b) Contribuir na discussão das concepções de estágio supervisionado, no planejamento 

de suas atividades e na elaboração de mecanismos avaliativos; 

c) Propor atividades que garantam a articulação teoria-prática visando à melhoria da 

formação do futuro professor; 
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d) Orientar os alunos quanto à escolha dos temas a serem desenvolvidos nos Trabalhos 

de Conclusão de Curso – TCC –, a fim de assegurar uma conexão com o projeto político do 

curso e o campo de atuação; 

e) Orientar os demais docentes na consecução dos Programas Gerais dos 

Componentes Curriculares – PGCC –, de modo a assegurar que este efetivamente expresse o 

PPC do curso; 

f) Acompanhar e discutir os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes – ENADE – e propor estratégias para melhoria dos resultados quando for o caso; 

g) Estimular o aperfeiçoamento e o cumprimento da legislação em vigor para que o 

curso possa alcançar os seus objetivos. 

A renovação de membros do NDE do Curso de Letras  - Língua Portuguesa EaD deverá 

ser apenas parcial e ocorrer de forma gradativa, sempre conservando em sua composição o 

mínimo de dois professores em cada processo de escolha de novos participantes, conforme 

prevê o Art. 10 da Resolução nº 59/2013 – CONSEPE. 
 

13.2 RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS 

 
Uma vez que os professores que lecionam no Curso de Letras  - Língua Portuguesa 

EaD são selecionados por edital para atuação como professores formadores bolsistas pela 

UAB/CAPES, não costuma haver carência de docentes. Mesmo que haja desistência ou fim de 

vigência de edital, um novo processo seletivo é realizado. 

Por outro lado, é importante observar que a maioria dos docentes selecionados para 

atuação no curso são professores efetivos da UERN, o que significa dizer que esses professores 

possuem um regime de trabalho dentro da universidade que comporta ensino, pesquisa e 

extensão na graduação presencial. Uma vez que as atividades de ensino, pesquisa e extensão 

na EaD não contabilizam horas de trabalho para o PIT dos professores efetivos, muitos acabam 

não desenvolvendo essas atividades na modalidade a distância. Desse modo, é preciso que a 

UERN altere as portarias que regulamentam a distribuição de carga horária para que esses 

professores efetivos possam contabilizar suas atividades de pesquisa e extensão, 

principalmente, realizadas no ensino a distância. 

Quanto ao corpo técnico, atualmente contamos com um técnico administrativo e um 

estagiário estudante de graduação atendendo satisfatoriamente as demandas do curso. 

 
 

13.3 POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO 

Conforme citado anteriormente, os professores que compõem o quadro do Curso de 
Letras  - Língua Portuguesa EaD são selecionados por meio de editais regidos pela UAB/CAPES. 
Diante disso, os professores atuam como bolsistas, não havendo, por isso, uma política de 
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afastamento desses docentes para a realização de cursos de pós-graduação. A titulação 
mínima de mestre já é exigida durante o processo seletivo. No caso de um professor que 
também atue nos cursos presenciais ser afastado para a capacitação, este deverá abdicar da 
bolsa UAB/CAPES, não podendo atuar no Curso de Letras  - Língua Portuguesa EaD durante o 
período de afastamento. 

A política de capacitação dos docentes e tutores do curso se dá, desse modo, no 
âmbito da formação para o trabalho com a educação a distância por meio de cursos ofertados 
pela Diretoria de Educação a Distância (DEAD). Os cursos são ofertados periodicamente por 
meio da plataforma Moodle, dentre os quais destacamos a Formação para Docência Virtual e 
os cursos de produção, edição e gravação de videoaulas e A tutoria na Educação Online: da 
formação à atuação. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da UERN, aprovado pela Resolução nº 
34/2016 – CONSUNI –, coloca como uma de suas diretrizes para a educação a distância a 
“Garantia, assessoramento e/ou promoção de estratégias de EaD (graduação, pós-graduação 
e/ou extensão)”, estabelecendo as seguintes metas: A) Assessorar os departamentos 
acadêmicos no desenvolvimento de estratégias em EaD; B) Assessorar os departamentos 
acadêmicos na execução de estratégias em EaD; C) Zelar pela continuidade e ampliação das 
ofertas em EaD. Considerando tais objetivos, a DEAD tem ampliado o número de capacitações 
para professores e tutores, buscando a ampliação e o aprimoramento da educação a distância 
no âmbito da UERN. 

Quanto à política para capacitação do corpo técnico-administrativo, aplica-se o que 
prevê a Resolução nº 27/2017 – CONSEPE/UERN –, que prevê, dentre outros pontos, os 
objetivos e modalidades da capacitação do pessoal técnico-administrativo: 

São objetivos da capacitação, em nível de pós-graduação, do servidor técnico- 
administrativo: 

I. Elevar o nível de qualificação profissional dos servidores efetivos; 
II. Proporcionar aquisição de novos conhecimentos ao servidor técnico- 
administrativo na área de sua atuação no âmbito da instituição; 
III. Contribuir para a melhoria do desempenho do servidor no 
desenvolvimento de suas funções administrativas. 

 

Os níveis e modalidades da capacitação do pessoal técnico-administrativo serão os 
seguintes: 

I. Estágio pós-doutoral; 
II. Curso de doutorado; 
III. Curso de mestrado (acadêmico e profissional); 
IV. Curso de especialização; 
V. Treinamento. 

Diante disso, temos trabalhado junto à unidade acadêmica no planejamento e 
execução do Plano de Capacitação do Pessoal Técnico-administrativo, visando sempre à 
qualificação desses profissionais e um melhor atendimento à comunidade. 
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14 INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL E NECESSÁRIA 

 
Em nossos polos presenciais de apoio, contamos com uma infraestrutura básica que 

atente às necessidades dos nossos estudantes. Em cada polo, os alunos têm acesso à 

midiateca, computadores conectados à rede eletrônica, equipamentos para a realização de 

webconferências e salas de estudo, assim como suporte técnico e administrativo. Também 

nos polos, os alunos desenvolvem as atividades didáticas obrigatórias, a orientação junto à 

tutoria e conseguem obter material bibliográfico para seus estudos. 

O funcionamento do polo é organizado levando em conta que os alunos do curso são 

trabalhadores. Nesse sentido, são priorizados horários compatíveis com a necessidade da 

clientela, o que implica o atendimento nos finais de semana e em períodos noturnos. 

No tocante ao aspecto da acessibilidade, os polos oferecem condições razoáveis, 

porém, passíveis de aperfeiçoamento, o que está sendo monitorado pela UERN, no sentido de 

sanar qualquer deficiência. 

A organização dos espaços definidos para os polos está em conformidade com as 

normas da UAB, conforme segue: 

 

-1 sala para secretaria acadêmica; 

-1 sala da coordenação do polo; 

-1 sala para tutores presenciais; 

-1 sala de professores e reuniões; 

-1 sala de aula presencial típica; 

-1 laboratório de informática; 

-1 sala de webconferência; 

-1 biblioteca. 
 

A seguir, especificamos mais detalhadamente a infraestrutura de cada polo: 

a) Grossos: o Polo de Apoio Presencial da UAB – Educa Grossos – dispõe de 2 

laboratórios de informática, 4 salas de aula para encontros presenciais, 1 sala de tutoria, 2 

banheiros, sendo um masculino e um feminino, 1 biblioteca para estudos complementares, 1 

sala para apoio administrativo, 1 sala para a coordenação, área de circulação com pátio para 

eventos e cozinha completa. Todos esses espaços apresentam acessibilidade de acordo com a 

lei n° 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios para a promoção de 

acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, como por exemplo, a 

presença de rampas, banheiros adaptados, barras de ferro, portas largas, pisos horizontais 

entre outros. 

b) Guamaré: O Polo de Guamaré dispõe dos seguintes espaços: Coordenação: Sala 

climatizada, dispondo de três birôs, impressora e armário; Laboratório de Ciências Biológicas: 
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Sala com armários, cadeiras, bancada de mármore com pia, material didático pedagógico de 

fazer experiências nas atividades na área de Ciências Biológicas com os alunos dos cursos e 

discentes da rede municipal através de projetos; Laboratório de Informática: Sala com 

computadores – Sistema Linux, quadro branco, mesa, cadeiras e bancadas com internet; Sala 

de aula: sala climatizada com cadeiras, quadro branco e mesa; Biblioteca: Uma sala ampla com 

um acervo nas diferentes áreas, atendendo os alunos matriculados das Instituições de Ensino 

Superior a Distância e professores da rede municipal de ensino; Sala de Tutoria: Sala 

climatizada, dispondo de um computador Linux, birô, armário, cadeiras e uma banca, para os 

tutores desenvolverem as atividades administrativas e de atendimento ao aluno; Recepção: 

Armário fichário, birô e cadeira; Ambiente de convivência: dispõe de cadeiras, onde 

professores, alunos e outros, podem descansar e lanchar, em momentos de descontração; 

Cozinha: local equipado com fogão, geladeira, bebedouro, armário, banco e outros; Dispensa: 

Estante e pia; Almoxarifado ou sala do técnico. 

c) Martins: o Polo de Martins possui a seguinte infraestrutura: sala de coordenação e 

secretaria, biblioteca, sala de tecnologia educacional / espaço multimeios, sala de aula, área 

livre coberta, laboratório de informática, almoxarifado, banheiro para funcionários, banheiros 

masculino e feminino, sala de tutoria, laboratório pedagógico para Matemática e Geografia, 

laboratório de ciências biológicas, sala de recepção, sala de reunião/convivência, sala de aula, 

cozinha. 

d) Lajes: o Polo de Apoio Presencial Professora Maria da Conceição Salviano dispõe de 

um ambiente amplo e arejado com rampas de acessibilidade. Sua estrutura é composta por 

laboratório de informática, biblioteca, copa, almoxarifado, 01 banheiro feminino, 01 banheiro 

com acessibilidade, 01 banheiro masculino, sala de coordenação e tutorias, 02 salas de 

aula/reunião. 

e) São Gonçalo do Amarante: o referido polo conta com a seguinte infraestrutura: 04 

salas, 01 biblioteca, 01 laboratório de informática, 01 secretaria, 01 coordenação, 01 sala de 

tutoria, 01 laboratório de Matemática, 01 espaço de convivência, 01 estacionamento com 

acessibilidade, 01 banheiro para funcionário, 01 banheiro masculino e feminino para alunos, 

01 banheiro de acessibilidade, 01 auditório, 01 cozinha, 01 guarita. 

f) Caraúbas: o polo de Caraúbas possui: banheiros e lavabos acessíveis; bebedouros 

acessíveis; entrada/saída com vão livre acessível para a circulação de pessoas com deficiência 

e mobilidade reduzida; espaço para atendimento acessível; mobiliário acessível; sinalização 

tátil; sinalização visual; sinalização sonora; ambientes acessíveis para a 

movimentação/deslocamento/circulação de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; 

rampa de acesso com corrimão; conexão à internet banda larga; equipamento para 

videoconferência; sala de coordenação do polo; salas equipadas para o atendimento pelos 

tutores; 35 computadores destinados aos discentes. 
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O DLV/FALA/UERN será a sede. Também na organização do espaço da sede, temos: 

uma secretaria com móveis, computador, fax, telefone; uma sala de tutoria munida com 

mesas de trabalho, computadores, sistema de webconferência; uma sala de reunião para 

professores e tutores; uma biblioteca. 

 
INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA 

Embora todos os polos contem com uma infraestrutura básica, é preciso esclarecer 

que esta precisa ser ampliada para o melhoramento da oferta do curso. Tal ampliação volta- 

se, principalmente, para o número de computadores disponíveis nos laboratórios de 

informática e do acervo das bibliotecas, na área de Letras. 

 
15 POLÍTICAS DE GESTÃO, AVALIAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 
15.1 POLÍTICA DE GESTÃO 

 

A Coordenação do Curso de Letras - Língua Portuguesa na Modalidade a Distância é 
vinculada ao Departamento de Letras Vernáculas (DLV), da Faculdade de Letras e Artes (FALA), 
Campus Central. A FALA é administrada por um diretor e por um vice-diretor que são eleitos 
na forma do Estatuto Geral da UERN, do Regimento Geral e das Normas Complementares do 
Conselho Universitário, e nomeados pelo reitor, para cumprirem mandato de quatro anos, 
permitida uma recondução, observados os mesmos procedimentos estabelecidos para a 
eleição de reitor. 

O DLV, por sua vez, é regido por um chefe de departamento e por um subchefe, 
eleitos pelos docentes, discentes e técnicos que o compõem, para mandato de dois anos de 
efetivo exercício. Os eleitos são nomeados pelo reitor e têm direito a recondução, conforme 
o que dispõem o Estatuto da UERN, o Regimento Geral da UERN e as normas complementares 
do Conselho Universitário. É no DLV que são deliberadas as ações didático-pedagógicas e 
administrativas do Curso de Letras  - Língua Portuguesa EaD. 

Já a Coordenação do Curso de Letras  - Língua Portuguesa EaD é administrada por um 

coordenador e por um vice-coordenador, ambos docentes do Departamento de Letras 

Vernáculas (DLV), conforme permite a legislação da UERN. A escolha do coordenador e do vice 

é feita por meio de processo seletivo, regido por edital, realizado pelo colegiado do 

Departamento de Letras Vernáculas, conforme Portaria da CAPES nº 102 de 10 de maio de 

2019. 

A coordenação do curso será responsável pela organização de toda a estrutura 

necessária para viabilizar o curso, bem como pelo estabelecimento do fluxo de contatos 

institucionais. São de responsabilidade da coordenação do curso atividades como: 

a) Auxiliar nos processos seletivos para escolha das equipes de trabalho; 

b) Acompanhar a construção dos materiais didáticos do curso; 
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c) Organizar os procedimentos, junto à DIRCA e à secretaria do curso, referentes à 

seleção, à matrícula e ao acompanhamento acadêmico dos alunos do curso; 

d) Presidir o colegiado do curso; 

e) Realizar reuniões pedagógicas sempre que necessárias; 

f) Assumir as demais funções definidas no regulamento geral dos cursos de graduação 

na modalidade EAD da UERN. 

 
 

15.2 POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO 

 
De acordo com Oliveira e Nunes (2007), o projeto de avaliação institucional nos cursos 

de formação de professores a distância constrói-se com base em alguns princípios norteadores 

presentes de forma expressa ou implícita no Sistema Nacional do Ensino Superior. O modelo de 

avaliação que essas autoras propõem é composto de três fases de desenvolvimento: a) 

avaliação interna do curso; b) socialização dos resultados; c) reavaliação e redirecionamento 

dos cursos. Aqui, deter-nos-emos apenas na avaliação interna. Esse tipo de avaliação consiste 

na coleta, organização e análise dos dados quantitativos e qualitativos do curso, com a 

participação dos professores, estudantes e coordenadores. 

A partir dessa perspectiva, pretende-se aglutinar as ações avaliativas já consolidadas 

na UERN, observando-se ajustes nos instrumentos, visando à melhor compreensão dos 

aspectos pertinentes ao ensino a distância. Assim, os métodos quantitativos e qualitativos 

serão utilizados ao longo de todo o processo de implantação, elaboração e execução do curso 

de Letras  - Língua Portuguesa EaD. Haverá, portanto: 

a) uma avaliação dos professores docentes quanto à metodologia de ensino, ao 

material didático, à tutoria e à infraestrutura, incluindo avaliação do suporte técnico; 

b) uma avaliação dos tutores quanto à orientação dos docentes, ao material didático, 

ao funcionamento do curso e à infraestrutura, incluindo avaliação do suporte técnico; 

c) uma avaliação dos alunos quanto ao material didático, aos momentos presenciais, 

à tutoria, ao funcionamento do curso e à infraestrutura, incluindo avaliação do suporte técnico. 

d) formação de comissões para elaborar o questionário de avaliação e apreciar os seus 

resultados. 

A avaliação será feita em forma de questionário e os resultados devem fornecer 

subsídios para novas propostas do curso de Letras  - Língua Portuguesa EaD. Esse processo de 

avaliação será coordenado por uma comissão setorial de avaliação
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(COSE), além de passar pela análise da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UERN. A 

Comissão Setorial de Avaliação (COSE) do Curso de Letras - Língua Portuguesa na modalidade 

a distância será composta por, pelo menos, quatro membros: 2 (dois) professores do 

Departamento de Letras Vernáculas; 1 (um) aluno do Curso de Letras - Língua Portuguesa EaD; 

1(um) técnico-administrativo. A COSE é responsável, entre outras atribuições, por estimular, 

desenvolver, conduzir e liderar o processo de avaliação interna do curso, produzindo e 

analisando relatórios da avaliação interna. Para o desenvolvimento de suas atividades, a COSE 

poderá contar com o auxílio da equipe pedagógica da DEAD, tanto na aplicação quanto na 

tabulação e análise dos resultados. 

 

15.3 POLÍTICAS DE PESQUISA 

 
O Curso de Letras  - Língua Portuguesa EaD desenvolve sua política de pesquisa visando 

à produção do conhecimento científico, nas áreas de língua materna e literaturas de língua 

portuguesa, buscando desenvolver a formação profissional do graduando, em conformidade 

com as linhas e bases de pesquisa delineadas e aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão – CONSEPE – da UERN. 

Nossa política de pesquisa considera a atuação dos professores do DLV que lecionam 

em nosso curso e desenvolvem projetos de pesquisa que podem incluir alunos da EaD. Tais 

projetos de pesquisa têm sido desenvolvidos principalmente por meio do PIBIC e projetos 

institucionalizados pela UERN. Esses projetos estão ligados aos 03 (três) grupos de pesquisa 

da FALA, cadastrados e institucionalizados pela UERN: o Grupo de Estudos do Discurso da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (GEDUERN); o Grupo de Pesquisa em Estudos 

Linguísticos e Literários (GPELL), e o Grupo de Estudos de Literatura e suas Interfaces 

(GELINTER). 

A política de pesquisa em andamento no curso tem como objetivo inserir o aluno de 

graduação na iniciação científica ao longo de todo o curso, quer seja por meio da produção de 

trabalhos acadêmicos como resumos, resenhas e artigos científicos etc., quer seja pela 

participação em projetos de pesquisa desenvolvidos pelo departamento, que podem auxiliar, 

inclusive, na confecção do trabalho de conclusão do curso. 

 

15.4 POLÍTICAS DE EXTENSÃO 

 
A política de extensão do Curso de Letras  - Língua Portuguesa EaD segue o que 

regulamenta a Resolução nº 25/2017 – CONSEPE –, que torna obrigatório o percentual mínimo 

de 10% da carga horária total do curso para a participação dos discentes em ações 

extensionistas, organizadas e ofertadas por meio de Unidades Curriculares de Extensão – UCE. 
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As UCE serão ofertadas a partir de sua associação com programas e/ou projetos 

institucionalizados na Pró-Reitoria de Extensão da UERN, os quais deverão necessariamente 

envolver a coordenação de um professor, a participação de discentes da graduação e a 

presença do público externo à Instituição. 

 

16 PROGRAMAS FORMATIVOS 
 

Atualmente, o Curso de Letras  - Língua Portuguesa EaD não possui nenhum programa 

formativo em andamento, mas prevê a construção de projeto a ser submetido aos editais do 

Programa Residência Pedagógica. Uma vez aprovado o projeto nos editais, os(as) alunos(as) 

do Curso poderão aperfeiçoar a sua formação à docência por meio desse programa, que foi 

instituído pela Portaria GAB Nº 38, de 28 de fevereiro de 2018, da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. 

 

 
17 RESULTADOS ESPERADOS 

Inicialmente, esperamos que a oferta do Curso de Letras  - Língua Portuguesa na 

Modalidade a Distância possa contribuir para a formação de professores que já atuam na 

educação básica, conforme demanda apontada no início deste documento, de modo que 

venha a colaborar na oferta de uma educação de qualidade em nossa região. 

Além disso, conforme descrevemos anteriormente no perfil do formado em Letras 

Português que se quer atingir, espera-se que ao fim do curso os graduandos sejam capazes de 

utilizar os recursos da língua oral e escrita, articular a expressão linguística e literária, de modo 

a desenvolver sua competência sociocomunicativa em diferentes situações de interação social, 

como também ser capaz de atuar no ensino-aprendizagem da linguagem. Mais 

especificamente, desejamos que o profissional formado no curso de Letras  - Língua 

Portuguesa EaD demonstre: capacidade de uso e compreensão da linguagem em diferentes 

situações de interação social; domínio teórico e descritivo dos componentes fonológico, 

morfossintático, léxico, semântico e pragmático da língua portuguesa; domínio de diferentes 

noções de gramática e (re)conhecimento das variedades linguísticas existentes; capacidade de 

compreender os usos da língua e a partir deles conduzir pesquisas à luz de diferentes teorias 

da linguagem; capacidade de analisar criticamente as diferentes teorias da área da linguagem; 

domínio ativo e crítico das manifestações literárias em língua portuguesa; capacidade de 

compreender a literatura enquanto discurso; capacidade de atuar na área da linguagem nas 

dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão; capacidade de desempenhar papel de 

multiplicador, formando leitores críticos e produtores de textos de diferentes gêneros e 

registros linguísticos, fomentando o desenvolvimento de habilidades linguísticas, culturais e 

estéticas; atitude investigativa que favoreça o processo contínuo de construção do 

Projeto Pedagógico (10395097)         SEI 04410086.000984/2021-42 / pg. 115



116 
 

conhecimento na área e a utilização de novas tecnologias. 

Por fim, que o curso possa redesenhar o quadro social e econômico do Rio Grande do 

Norte, ao dar a oportunidade de pessoas do interior do Estado concorrerem no mercado de 

trabalho de forma mais igualitária, reforçando a importância da universidade pública acessível 

e inclusiva. 

 
 

18 ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

O acompanhamento de egressos do Curso de Letras  - Língua Portuguesa EaD segue 
o desenvolvido no âmbito da UERN, que está colocado como uma das ações de política de 
ensino previstas em seu Plano de Desenvolvimento Institucional. Atualmente esse 
acompanhamento é feito por meio do Portal do Egresso1, em que o egresso é convidado, 
periodicamente, a responder um questionário sobre o desenvolvimento de suas atividades de 
atuação profissional, pesquisa e qualificação. Além disso, o portal também disponibiliza 
recursos administrativos que podem ser solicitados online, divulga oportunidade de trabalho 
e seleções de programas de pós-graduação. Conta, ainda, com um espaço de depoimentos, 
no qual os egressos podem compartilhar suas conquistas alcançadas a partir da formação na 
UERN. 

A partir das respostas ao questionário, o NDE consegue avaliar se os objetivos do 
curso estão sendo alcançados, mapeando o perfil dos egressos por meio das respostas. Além 
do Portal, constantemente divulgamos junto aos egressos os eventos realizados no âmbito da 
UERN, com o objetivo de continuar o processo de incentivo à formação e à pesquisa, assim 
como manter uma escuta ativa das dificuldades enfrentadas por esses egressos e que podem 
ser aperfeiçoadas no curso. 

 

19 REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO DO CURSO 

 
TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

 
CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO E DA DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 
 

 
Artigo 1º – O Curso de Letras  - Língua Portuguesa, Modalidade a Distância, em oferta 

nos Polos de Martins, Caraúbas, Grossos, São Gonçalo do Amarante e Lajes é vinculado ao 

Departamento de Letras Vernáculas, da Faculdade de Letras e Artes, do Campus Central da 

 
1 Disponível em: http://portal.uern.br/egressos/. 
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UERN, em Mossoró-RN, e financiado pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil 

(UAB/CAPES). 

 

 
CAPÍTULO II 

DO INGRESSO 

 

Artigo 2º – O ingresso do aluno ao Curso de Letras  - Língua Portuguesa EaD será 

realizado via Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A Diretoria de Ensino a Distância, 

junto à coordenação do curso, será responsável pela elaboração, publicação do edital e 

seleção dos candidatos. 

 

 
CAPÍTULO III 

DA AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
 

 
Artigo 3º – O Projeto Pedagógico do Curso de Letras  - Língua Portuguesa, na 

modalidade a distância, teve seu funcionamento aprovado pela Resolução N° 13/2018 – 

CONSEPE. Tem como sede o Campus Central da UERN, localizado na Av. Prof. Antônio 

Campos, s/n, Bairro Costa e Silva, Mossoró-RN. 

 
 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

 
CAPÍTULO I 

DA LEGISLAÇÃO, DA CARGA HORÁRIA, DA DURAÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO DOS 

PERÍODOS LETIVOS DO CURSO 

 
 

Artigo 4º – O Curso de Letras  - Língua Portuguesa EaD destina-se à formação de 

professor/pesquisador para atuar na educação básica, apto a trabalhar com a linguagem 

nas diversas situações comunicativas e capaz de percebê-la como fator determinante e 

determinado pelo contexto sociocultural em que o indivíduo se insere, de acordo com as 

diretrizes curriculares nacionais, com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e com os demais 
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atos normativos, de caráter geral e específico, pertinentes às licenciaturas. 

Artigo 5º – A matriz curricular do Curso de Letras  - Língua Portuguesa EaD dispõe 

de carga horária a ser efetivada mediante a integralização de 3.370 (três mil, trezentos e 

setenta) horas, nas quais a articulação teoria-prática, firmada sob o tripé do ensino, da 

pesquisa e da extensão, garanta as seguintes dimensões dos componentes comuns: 

I) 405 (quatrocentas e cinco) horas de prática como componente curricular, 

vivenciadas ao longo do processo formativo; 

II) 405 (quatrocentas e cinco) horas de estágio curricular supervisionado, a partir 

do início da segunda metade do Curso; 

III) pelo menos 1.965 (mil, novecentas e sessenta e cinco) horas dedicadas às 

atividades formativas; 

IV) 90 (noventa) horas dedicadas às disciplinas optativas; 

V) 60 (sessenta) horas destinadas para o Trabalho de Conclusão de Curso; 

VI) 100 (cem) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas 

específicas de interesse do estudante, por meio da iniciação científica, da iniciação à 

docência, da extensão e da monitoria; e 

VII) 345 (trezentas e quarenta e cinco) horas para as Unidades Curriculares de 

Extensão – UCE, distribuídas a partir do terceiro período do curso. 

Artigo 6º – As atividades pedagógicas que integram a Matriz Curricular do Curso de 

Letras - Língua Portuguesa estão distribuídas em 03 (três) grupos: 

Grupo I – compreende os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos 

que fundamentam a educação e suas articulações com os sistemas, as escolas e as práticas 

educacionais, num total de 840 (oitocentas e quarenta) horas; 

Grupo II – compreende os conteúdos específicos da área, componentes, unidades 

temáticas e objetos de conhecimento da BNCC e o domínio pedagógico desses conteúdos, 

num total de 1.620 (mil, seiscentas e vinte) horas; 

Grupo III – consiste nas práticas pedagógicas, assim distribuídas: 

a) 405 (quatrocentas e cinco) horas para o estágio supervisionado, em situação 

real de trabalho no ambiente escolar, segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC); e 

b) 405 (quatrocentas e cinco) horas para a prática dos componentes curriculares 

dos grupos I e II, distribuídas ao longo do curso, desde o seu início, segundo o PPC. 

Parágrafo Único – As atividades complementares, de caráter obrigatório para a 

integralização curricular, totalizam 100 (cem) horas, compreendendo a participação em: 

a) seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica, iniciação 

à docência, residência docente, monitoria e extensão, entre outros definidos 

no Plano de Desenvolvimento Institucional da UERN e diretamente orientados 
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pelo seu corpo docente; 

b) atividades práticas articuladas entre os sistemas de ensino e instituições 

educativas de modo a propiciar vivências nas diferentes áreas do campo 

educacional, assegurando aprofundamento e diversificação de estudos, 

experiências e utilização de recursos pedagógicos; 

c) mobilidade estudantil, intercâmbio e outras atividades previstas no PPC; 

 
Artigo 7º – As disciplinas de caráter obrigatório e as optativas, com suas respectivas 

cargas horárias e ementas, encontram-se definidas nos itens 11.1, 11.1.1 e 11.2 expostos neste 

PPC. 

 

 
TÍTULO III 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 
 

 
CAPÍTULO I 

DA APRESENTAÇÃO GERAL DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

 
Artigo 8º – O TCC se configura como a produção individual de um texto acadêmico, 

em formato de artigo científico ou projeto de intervenção, contemplando reflexões que 

articulem teoria e prática e deve estar relacionado aos eixos curriculares do curso. Tal 

produção dar-se-á sob a orientação de um professor com titulação mínima de mestre, e 

submetido a apreciação de uma banca/comissão examinadora. 

§ 1º – O TCC constitui um trabalho orientado para a pesquisa teórico-empírica, cujo 

tema deve enquadrar-se nas áreas temáticas dos estudos linguísticos e literários e deve 

contribuir para a formação profissional do graduando em Letras – Língua Portuguesa. 

§ 2º – A matrícula na disciplina TCC tem como pré-requisito a aprovação obrigatória 

nas disciplinas de Metodologia do Trabalho Científico e Estágio Curricular Supervisionado I e 

II, ou a participação integral no Programa de Residência Pedagógica, se for o caso. 

§ 3º – É requisito para a produção do TCC o respeito às normas da Biblioteca Central 

da UERN, em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), em sua edição mais atualizada. 

Artigo 9º – O processo de avaliação do TCC obedecerá aos seguintes procedimentos: 

§ 1º – Entrega de 03 (três) cópias da versão preliminar do TCC, sendo 01 (uma) cópia 
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ao professor orientador, e 02 (duas) cópias aos demais membros da banca/comissão 

examinadora, no prazo estipulado pelo cronograma da disciplina. 

§ 2º – O TCC somente será encaminhado à banca/comissão examinadora após 

avaliação do professor da disciplina TCC. 

§ 3º – O processo de avaliação da disciplina TCC dar-se-á da seguinte forma: 

I – serão atribuídas três notas de zero a dez cada, sendo as notas das duas primeiras 

unidades atribuídas pelo professor da disciplina e a última (terceira nota) atribuída pelos 

membros da banca/comissão examinadora; 

II – a nota final da disciplina constituir-se-á, portanto, da média aritmética simples 

das notas atribuídas pelo professor da disciplina e pelos membros da banca/comissão 

examinadora; 

III – é considerado aprovado na disciplina TCC o aluno que obtiver média final igual 

ou superior a 7,0 (sete), conforme normas da UERN. 

IV – é considerado reprovado na disciplina TCC o aluno que não entregar o trabalho 

no prazo estabelecido pela presente norma, bem como aquele que obtiver média inferior a 

7,0 (sete). 

Artigo 10º – Fica estabelecida, a critério do professor da disciplina TCC, a criação de 

um espaço de apresentação oral dos trabalhos, em forma de seminário, ao final do semestre 

letivo. 

Artigo 11º – Constituem deveres do aluno do Curso de Letras - Língua Portuguesa EAD 

matriculado na disciplina de TCC: 

I - cumprir o cronograma de trabalho previsto para as atividades da disciplina, 

inclusive no que se refere aos encontros semanais com o professor orientador; 

II - enviar para a secretaria do curso cópia do TCC finalizado em formato PDF, 

contendo a ficha catalográfica e em conformidade com as normas brasileiras (NBRs) 

vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e o Termo de Autorização. 

Posteriormente, a secretaria encaminhará o TCC para disponibilização na Biblioteca Digital 

da UERN. 

§ 1º – A ficha catalográfica deve ser requerida através do Módulo de Geração de 

Ficha Catalográfica Online, disponível em: https://fichacat 

biblioteca.apps.uern.br/#!/, no sítio da Biblioteca da UERN em: 

http://www.uern.br/biblioteca/default.asp?item=biblioteca-apresentacao 

§ 2º – O Termo de Autorização para disponibilização da pesquisa na Biblioteca 

Digital da UERN, a ser entregue junto com o TCC, deve estar digitalizado, 

devidamente preenchido e assinado pelo autor e pelo(a) orientador(a). 

Projeto Pedagógico (10395097)         SEI 04410086.000984/2021-42 / pg. 120

https://fichacat-biblioteca.apps.uern.br/%23!/
https://fichacat-biblioteca.apps.uern.br/%23!/
http://www.uern.br/biblioteca/default.asp?item=biblioteca-apresentacao


121 
 

§ 3º – O TCC deve ser entregue somente em versão digital, não sendo aceita a versão 

impressa. 

Artigo 12º – É garantida a todos os alunos do Curso de Letras - Língua Portuguesa EaD 

a orientação para o desenvolvimento de seu trabalho de pesquisa, preferencialmente por 

docente do DLV. 

Parágrafo Único – A disciplina TCC será ofertada em turmas de no máximo dez alunos 

e poderá ser ministrada por mais de um professor, que assumirá as orientações dos trabalhos 

produzidos pelos alunos. Caso o aluno escolha para ser seu orientador um professor que não 

pertença ao quadro de professores do curso, este deverá ter seu nome aprovado pela 

coordenação do Curso de Letras  - Língua Portuguesa EaD. 

I – são considerados aptos a orientar alunos de graduação os professores com 

titulação mínima de mestre; 

II – o professor externo ao curso, de forma voluntária, poderá orientar no máximo 

04 (quatro) TCC por semestre; 

III – são atribuídas ao professor 02 (duas) horas semanais para orientar cada TCC; 

IV – o professor orientador não pode abandonar o seu orientando durante o 

processo de orientação do TCC, sem motivo justificado e sem o ter submetido à apreciação 

da coordenação do Curso. 

Artigo 13º – Compete ao professor orientador: 

I – avaliar a relevância do tema proposto pelo orientando; 

II – orientar o aluno no desenvolvimento do TCC; 

III – manter encontros com o orientando, pelo menos uma vez por semana, por 

meio da plataforma Moodle; 

IV – presidir e coordenar os trabalhos da banca examinadora do TCC, 

encaminhando o resultado final ao professor da disciplina; 

V – cumprir o cronograma definido para a entrega dos trabalhos. 

Artigo 14º – A banca examinadora, constituída por 03 (três) professores, dos quais 

01 (um), no mínimo, deverá pertencer ao quadro docente do Departamento de Letras 

Vernáculas, do Campus Central, será definida pelo orientador em conjunto com o orientando. 

Parágrafo Único – O membro da banca/comissão examinadora, que não pertença ao 

quadro do Departamento de Letras Vernáculas, deverá ter domínio do conhecimento da área 

temática do TCC. 

Artigo 15º – Compete aos examinadores: 
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I – efetivar o processo de avaliação do TCC de acordo com os requisitos definidos pela 

presente norma; 

II – tecer comentários sobre o TCC, objeto de exame. 

Artigo 16º – São atribuições do chefe do Departamento de Letras Vernáculas/ 

coordenador do Curso de Letras - Língua Portuguesa EaD: 

I – disponibilizar orientadores para os alunos; 

II – aprovar e tornar público o cronograma de atividades da disciplina Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

 
 

TÍTULO IV 

DA ORIENTAÇÃO E ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
 
 

CAPÍTULO I 

DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
 

 
Artigo 17º – A realização do Estágio Curricular Supervisionado está regulamentada 

pela Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019, que institui a carga horária total 

mínima de 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio curricular supervisionado na área 

de formação e atuação na educação básica nacional; na Resolução nº 06 UERN/CONSEPE, de 

25 de fevereiro de 2015, que regulamenta o estágio curricular supervisionado obrigatório 

nos cursos de licenciatura da UERN, e na Resolução nº 26 – CONSEPE –, de 28 de junho de 

2017, que aprova o Regulamento dos Cursos de Graduação da UERN. 

Artigo 18º – O Estágio Curricular Supervisionado configura-se como um componente 

curricular de caráter obrigatório, com o desenvolvimento de atividades de orientação teórico-

metodológica, planejamento, observação, coparticipação e regência, exercidas pelo aluno do 

Curso de Letras - Língua Portuguesa EaD, em espaços escolares e tem como objetivos: 

I – propiciar ao aluno a aplicação prática dos conhecimentos técnico-científicos 

e metodológicos, relacionados ao curso de Letras - Língua Portuguesa e adquiridos ao longo 

da sua formação acadêmica; 

II – possibilitar o desenvolvimento de competências e habilidades pertinentes à 

formação do licenciado em Letras - Língua Portuguesa; 

III – promover a inserção gradual do aluno nos espaços escolares em que será 

realizado o estágio curricular supervisionado, no intuito de conhecer, planejar e avaliar o 
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ensino da língua e das literaturas de língua portuguesa. 

Artigo 19º – O(a) aluno(a) estagiário(a) que exerça, durante a vigência do estágio, 

atividade docente regular na educação básica, no ensino de língua portuguesa e suas 

literaturas, em instituição de ensino reconhecida junto aos órgãos competentes, e que não 

tenha se beneficiado de outro ato recursal, poderá obter uma redução de até 50% da carga 

horária total do Estágio Curricular Supervisionado, como disposto no PPC. 

Parágrafo Único – Para obter a redução de carga horária, o(a) aluno(a) deverá 

comprovar o exercício da atividade docente, através de documentação oficial do 

estabelecimento de ensino, entregando-a ao coordenador do Estágio Curricular 

Supervisionado, para que seja apreciada em conformidade com a Resolução Nº 06/2015 – 

CONSEPE. 

Artigo 20º – O(a) aluno(a) do Curso de Letras - Língua Portuguesa EaD participante 

do Programa Institucional de Residência Pedagógica, e que não tenha se beneficiado de outro 

ato recursal, poderá obter o aproveitamento integral ou parcial da carga horária cursada para 

o Estágio Curricular Supervisionado, em conformidade com a Instrução Normativa 

PROEG/UERN N.º 01/2019, de 22 de julho de 2019. 

Parágrafo Único – Para obter o aproveitamento integral ou parcial, o(a) aluno(a) 

deverá requerê-lo a(o) coordenador(a) do estágio supervisionado, em formulário próprio, 

com apensa da documentação necessária, para que seja apreciada, em conformidade com a 

Instrução Normativa PROEG/UERN N.º 01/2019, de 22 de julho de 2019. 

Artigo 21º – A matrícula e a realização do Estágio Curricular Supervisionado estão 

condicionadas a(o) aluno(a) que esteja regularmente matriculado(a) no Curso de Letras - 

Língua Portuguesa, tendo inclusive cumprido as disciplinas Didática Geral e Estrutura e 

Funcionamento do Ensino Básico. 

Artigo 22º – O Estágio Curricular Supervisionado compreende as seguintes disciplinas: 

I – Estágio Curricular Supervisionado I, ofertado no 5º (quinto) período, com carga 

horária de 105 (cento e cinco horas) horas, que equivale a 07 (sete) créditos/aulas; 

II – Estágio Curricular Supervisionado II, ofertado no 6º (sexto) período, com carga 

horária de 150 (cento e cinquenta) horas, que equivale a 10 (dez) créditos/aulas; e 

III – Estágio Curricular Supervisionado III, ofertado no 7º (sétimo) período, com 

carga horária de 150 (cento e cinquenta) horas, que equivale a 10 (dez) créditos/aulas. 

Artigo 23º – A carga horária da disciplina Estágio Curricular Supervisionado I será 

distribuída da seguinte forma: 

I - Orientação teórico-metodológica em sala de aula, com o objetivo de discutir as 

diferentes problemáticas e perspectivas que envolvem o espaço escolar, campo de atuação 
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do diplomado em Letras - Língua Portuguesa, inclusive o de organização profissional, com 45 

(quarenta e cinco) horas, 03 (três) créditos presenciais. 

II - Fase de observação – destinada ao reconhecimento da realidade socioespacial 

e pedagógica do campo de atuação do diplomado em Letras - Língua Portuguesa, inclusive 

o de organização profissional, com 40 (quarenta) horas; 

III - Elaboração de relatório das atividades observadas e vivenciadas, com 15 

(quinze) horas, 01 (hum) crédito; 

IV - Realização de seminário avaliativo, com 5 (cinco) horas. 

Artigo 24º – A carga horária da disciplina Estágio Curricular Supervisionado II será 

distribuída da seguinte forma: 

I - Orientação teórico-metodológica em sala de aula, com o objetivo de discutir as 

diferentes problemáticas e perspectivas que envolvem o ensino da língua portuguesa e suas 

literaturas, notadamente no ensino fundamental, inclusive com o planejamento de 

atividades para as fases subsequentes desse estágio, com 45 (quarenta e cinco) horas, 03 

(três) créditos; 

II - Planejamento – destinado ao planejamento das atividades a serem 

desenvolvidas durante o período de regência, com 40 (quarenta) horas. 

III – Regência em sala de aula, com a observação do professor/colaborador e do 

orientador de estágio, com 40 (quarenta) horas; 

IV – Elaboração do relatório das atividades observadas e vivenciadas, com 20 (vinte) 

horas; 

V – Realização de seminário avaliativo, com 5 (cinco) horas. 

Artigo 25º – A carga horária da disciplina Estágio Curricular Supervisionado III será 

distribuída da seguinte forma: 

I – Orientação teórico-metodológica em sala de aula, com o objetivo de discutir as 

diferentes problemáticas e perspectivas que envolvem o ensino da língua portuguesa e suas 

literaturas, notadamente no ensino médio, inclusive com o planejamento de atividades 

para as fases subsequentes desse estágio, com 45 (quarenta e cinco) horas, 03 (três) 

créditos; 

II – Planejamento – destinado ao planejamento das atividades a serem 

desenvolvidas durante o período de regência, com 40 (quarenta) horas. 

III – Regência em sala de aula, com a observação do professor colaborador e do 

orientador de estágio, com 40 (quarenta) horas; 

IV – Elaboração do relatório das atividades observadas e vivenciadas, com 20 (vinte) 

horas; 

V - Realização de seminário avaliativo, com 5 (cinco) horas. 
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CAPÍTULO II 

DA EQUIPE DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO E SUAS ATRIBUIÇÕES 
 

Artigo 26º – São atribuições específicas do professor coordenador de unidade para 

o estágio supervisionado no Curso de Letras - Língua Portuguesa EaD, da Faculdade de Letras 

e Artes: 

I – promover a articulação entre os professores supervisores, o corpo discente e os 

professores colaboradores, junto aos espaços escolares e aos departamentos da 

FALA/UERN; 

II – acompanhar o desenvolvimento das atividades previstas no Estágio Curricular 

Supervisionado; 

III – disponibilizar ao estagiário a presente norma, assim como as demais 

documentações necessárias, entre as quais as fichas de observação, acompanhamento e 

registro do estágio; 

IV – promover, junto com os demais membros da comissão, seminários de 

orientação das etapas do estágio; 

V – coordenar o processo de distribuição dos alunos estagiários entre os 

professores supervisores. 

Artigo 27º – São atribuições específicas do professor supervisor: 

I – orientar e acompanhar os alunos estagiários em todas as etapas do estágio 

curricular supervisionado; 

II – envolver-se nas atividades de prática profissional desenvolvidas no âmbito das 

instituições de ensino campo de estágio, realizadas pelos respectivos alunos estagiários, em 

todas as fases do processo; 

III – desenvolver um cronograma de visitas às instituições de ensino campo de 

estágio; 

IV – supervisionar a frequência do aluno estagiário junto às instituições de ensino; 

V – participar das reuniões previstas pela coordenação de estágio da unidade; 

VI – promover reuniões periódicas com os alunos estagiários; 

Artigo 28º – São atribuições específicas do aluno estagiário: 

I – realizar o estágio curricular supervisionado em espaços escolares e não escolares, 

no desenvolvimento das diferentes etapas, com suas características específicas, porém 

interrelacionadas: orientação, planejamento, observação, coparticipação e regência; 

II – frequentar o estágio curricular supervisionado que ocorrerá em horário distinto 

do funcionamento das aulas teóricas do curso, com exceção dos encontros com os 
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orientadores; 

III – elaborar, durante as 03 (três) fases do estágio vivenciadas respectivamente no 

5º (quinto), 6º (sexto) e no 7º (sétimo) períodos, 03 (três) relatórios das atividades 

observadas; 

IV – manter uma postura ético-profissional no ambiente de estágio selecionado 

pela coordenação de estágio da unidade para o desenvolvimento da prática de ensino. 

Artigo 29º – O professor colaborador no estágio curricular supervisionado no Curso de 

Letras - Língua Portuguesa EaD poderá contribuir na efetivação deste, a partir dos seguintes 

procedimentos: 

I – acolhendo o aluno estagiário e o professor supervisor nas dependências da 

escola e em sua sala de aula; 

II – apresentando o plano de ensino da disciplina e solicitando, junto à gestão da 

escola, o Projeto Político Pedagógico; 

III – acompanhando, de forma sistemática, as aulas ministradas pelo aluno estagiário; 

IV – preenchendo a ficha de avaliação dos alunos estagiários; 

V – comunicando ao professor supervisor quaisquer problemas, em sua sala de 

aula, relacionados ao desenvolvimento das atividades do aluno estagiário. 

 

CAPÍTULO III 

DOS RELATÓRIOS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LETRAS - LÍNGUA 

PORTUGUESA EAD 

 

Artigo 30º – Os relatórios a serem produzidos pelos estagiários do Curso de Letras - 

Língua Portuguesa EaD nas disciplinas Estágio Curricular Supervisionado I, Estágio Curricular 

Supervisionado II e Estágio Curricular Supervisionado III deverão observar os seguintes 

aspectos: 

I – A organização da metodologia e da estrutura de apresentação dos relatórios 

deverá ser orientada pelos professores supervisores, observando as normas vigentes da 

ABNT. 

II – Os relatórios serão entregues ao professor supervisor do estágio para 

apreciação, ao final de cada semestre letivo; 

III – A definição da modalidade do relatório a ser adotada em cada turma será feita 

pela coordenação de estágio da unidade para o Curso de Letras  - Língua Portuguesa EaD. 
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CAPÍTULO IV 

DA APROVAÇÃO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

 
Artigo 31º – O aluno estagiário será considerado aprovado no Estágio Curricular 

Supervisionado quando tiver cumprido com êxito as exigências das disciplinas Estágio 

Curricular Supervisionado I, Estágio Curricular Supervisionado II e Estágio Curricular 

Supervisionado III. 

Parágrafo Único – O estágio curricular supervisionado poderá ser interrompido 

a qualquer momento pela escola, pelo professor supervisor ou pelo aluno estagiário, em 

casos de impossibilidade de realização, mediante apresentação de justificativa escrita que 

deverá ser entregue à coordenação de estágio para apreciação pelas partes envolvidas. 

 
TITULO V 

DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

CAPÍTULO I 

 
 

Artigo 32º – Deverá ser exercício permanente do Curso de Letras - Língua Portuguesa 

EAD o desenvolvimento de estratégias para viabilizar parcerias que garantam a realização de 

atividades de natureza acadêmico-científico-cultural. 

Artigo 33º – O aluno deverá buscar participar das atividades complementares desde 

o ingresso no curso. 

Artigo 34º – A carga horária referente às atividades complementares poderá ser 

cumprida tanto no Curso de Letras  - Língua Portuguesa EaD quanto em cursos de áreas afins. 

Artigo 35º – É condição para o aproveitamento de carga horária em atividades 

complementares a relevância da temática abordada em relação à formação acadêmica do 

aluno. 

Artigo 36º – O aluno deverá comprovar a participação nas atividades 

complementares através de certificado ou declaração. 

Parágrafo único – As atividades que o aluno poderá participar para contagem de 

carga horária estão dispostas no item 8.5. 

Artigo 37º – Os casos não previstos nas tabelas apresentadas serão avaliados por uma 

comissão composta pela coordenação de curso e pela orientação acadêmica do Curso de 

Letras  - Língua Portuguesa EaD. 
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TÍTULO VI 

DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
 

 
Artigo 38º – As atividades de extensão, num total de 345 (trezentas e quarenta e 

cinco) horas, é de natureza obrigatória para todo(a) aluno(a) ingressante no Curso de Letras 

- Língua Portuguesa EaD. 

Artigo 39º – As Unidades Curriculares de Extensão estão assim distribuídas na matriz 
curricular: 

  I – 3º (terceiro) período, com carga horária de 75 (setenta e cinco) horas;
 II –  4º (quarto) período, com carga horária de 90 (noventa) horas;  

III – 5º (quinta) período, com carga horária de 90 (noventa) horas;  
IV – 6º (sexto) período, com carga horária de 90 (noventa) horas. 

 
Artigo 40º – Os programas e/ou projetos de extensão deverão ser elaborados 

individualmente ou em parceria, por docente(s) vinculado(s) ao DLV ou de departamentos 

afins, para apreciação da plenária departamental no semestre anterior a sua oferta. 

 
 

TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

 
Artigo 41º – A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN – deverá 

oferecer condições estruturais satisfatórias para o desenvolvimento adequado das atividades 

pertinentes ao pleno funcionamento do Curso de Letras - Língua Portuguesa EAD. 

Artigo 42º – Os casos omissos nestas normas serão analisados pelas comissões e 

coordenações específicas e deliberados em comum acordo com o Conselho Acadêmico- 

Administrativo (CONSAD) da Faculdade de Letras e Artes – FALA –, cabendo recurso(s) em 

instâncias superiores. 
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20 METODOLOGIA A SER ADOTADA PARA CONSECUÇÃO DO PROJETO 

O curso de Letras  - Língua Portuguesa na modalidade a distância irá desenvolver 

material didático próprio (autoinstrucional) a essa modalidade de ensino e utilizar materiais 

didáticos, disponibilizados pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil, visando 

especificamente permitir ao aluno desenvolver as atividades educativas com autonomia. Além 

de guias explicativos sobre funcionamento e normas do curso, o aluno receberá material 

impresso. As disciplinas serão desenvolvidas ainda através de material elaborado para estudo 

e interação on-line. Os conteúdos das disciplinas serão disponibilizados no Ambiente Virtual 

de Ensino e Aprendizagem, espaço em que se realizarão atividades de avaliação da 

aprendizagem através de fóruns e trabalhos em grupo. 

Para o Curso de Letras  - Língua Portuguesa na modalidade a distância será utilizada a 

plataforma Moodle. O pacote de software Moodle, também chamado de plataforma e de 

ambiente de aprendizagem, pode ser utilizado para a criação de cursos na internet. Trata-se 

de um software livre, isto é, licenciado pela GNU General Public Licence (GNU), considerado 

atualmente como um dos mais bem sucedidos ambientes de aprendizagem, é utilizado por 

várias universidades brasileiras. Uma vez que é oferecido gratuitamente, o Moodle pode ser 

copiado, utilizado e alterado por seus usuários, de acordo com as normas da Licença Moodle 

de seu fornecedor e desde que se mantenham protegidos os direitos autorais. 

Cada disciplina contará ainda com pelo menos duas webconferências interativas. O 

sistema de webconferências é disponibilizado pela Universidade Aberta do Brasil e permite a 

realização de seminários, aulas, conferências e reuniões com a participação dos palestrantes 

e dos ouvintes. Os alunos terão ainda o apoio de “chats”, tanto presenciais quanto individuais, 

em que o professor e os tutores a distância fornecem suporte ao ensino-aprendizagem. Os 

tutores presenciais também se envolverão nesse projeto pedagógico, acompanhando as 

disciplinas ofertadas no semestre. Finalmente, o professor de cada disciplina irá ao polo para 

participar de três encontros presenciais. 

Nos itens que se seguem, são descritas as ferramentas digitais utilizadas no curso, a 

estratégia de aprendizagem, a proposta pedagógica e a fundamentação técnica. 

 
 

Material didático: impresso e on-line 

O material impresso será elaborado tendo em vista que servirá como um dos espaços 

de diálogo entre o professor/autor e o aluno. Desse modo, a linguagem utilizada será dinâmica 

e motivadora, contemplando a área de abrangência do presente projeto e a diversidade 

cultural dos alunos para que, apesar da distância física, estes não se sintam sozinhos e possam 

descobrir meios para o desenvolvimento da sua autonomia na busca de conhecimentos. 
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O conteúdo básico da disciplina será apresentado em texto impresso e disponibilizado 

no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem. O aluno receberá gratuitamente o material 

impresso para cada uma das disciplinas. 

A elaboração desse material será antecedida por reuniões com todos os membros da 

equipe interdisciplinar, que inclui especialistas em ensino a distância e técnicos em 

plataformas virtuais. Uma primeira versão do material será analisada por especialistas em 

ensino a distância e na disciplina, externos ao curso. Será ainda submetido a avaliação por 

especialistas em ambiente virtual. Finalmente, o material será avaliado pelos alunos e tutores 

ao final de cada curso, com o intuito de aperfeiçoá-lo. 

Os professores que elaborarem o material didático cederão seus direitos autorais. 

Webconferências 

A webconferência é utilizada com alguns objetivos pedagógicos principais. A 

organização de aulas magnas ou palestras, em que o professor fala em tempo real para um 

grupo de alunos, que preparam perguntas e questões com antecedência e as enviam pelo 

próprio sistema de webconferência, propiciando a realização de aulas interativas, sendo 

priorizado o debate, a discussão e a reflexão sobre os conteúdos da disciplina, com 

participação de estudantes em um ou mais pontos. O sistema ainda permite a disponibilização 

de arquivos em formatos variados, como Word, PDF, vídeos e áudio. As aulas, palestras e 

conferências ministradas no sistema de webconferência podem ser gravadas e permanecer 

disponíveis para os/as alunos/as. 

 
 

Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) 
 

Na atualidade, os ambientes de ensino e aprendizagem virtuais oferecem várias 

possibilidades de interação, potencializando o ensino e a aprendizagem a distância e 

expandindo os limites do material impresso, proporcionando uma leitura hipertextual e 

multimidiática dos conteúdos curriculares que podem ter como ponto de partida um pequeno 

texto que se vale de animações, links diretos, vídeos, simulações, bibliotecas e laboratórios 

virtuais. 

O AVEA viabiliza a comunicação assíncrona entre professores ou colegas, 

permitindo comentar as aulas, discutir temas relacionados às disciplinas em andamento em 

fóruns, enviar certa produção ao professor, compartilhar trabalhos desenvolvidos com os 

demais colegas, acessar ementas e programas de disciplinas, bibliografias de referência, 

artigos on-line e outras informações importantes para um bom desempenho no curso. 

Mecanismos de colaboração e aprendizagem em grupo também estão presentes no ambiente, 

através, por exemplo, de fóruns especializados por área de conhecimento. 

Os AVEA proporcionam as seguintes funcionalidades: 
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a) Ferramentas de criação de conteúdo on-line – em que os designers e professores 

colocam textos, animações, áudios, vídeos, simulações, avaliação de aprendizagem 

etc.; 

b) Ferramentas de avaliação de aprendizagem – as atividades podem ter resposta 

automática (questões de múltipla escolha, certo/errado, etc.) e resposta descritiva, em 

que os professores e/ou tutores comentam os trabalhos dos alunos. Em qualquer caso, 

as atividades devem ficar registradas na plataforma; 

c) Portal de informação por curso; 

d) Link com o portal da UERN; 

e) Ferramenta de registro acadêmico; 

f) Ferramentas de colaboração: chats, listas de discussão, fóruns etc. A interação com 

os demais colegas do curso, com os tutores e professores será facilitada por essas 

ferramentas; 

g) Ferramentas de apoio: lista de contatos, “Fale com o professor”, “Fale com a 

monitoria”, “Fale com a tutoria”, webmail, entre outros. Por meio dessas ferramentas 

o aluno terá diversas possibilidades de resolver suas dúvidas; 

h) Ferramentas de pesquisa: bibliotecas, eventos, busca no ambiente de aprendizagem 

e na internet. As ferramentas de pesquisa expandem e conferem autonomia e 

independência ao aluno na busca de fontes alternativas de informação; 

i) Ferramentas de secretaria: conceitos, agenda, cronograma, informações. Este grupo 

de ferramentas foi criado para que o aluno possa organizar sua agenda, receber os 

feedbacks ou ainda para tirar suas dúvidas sobre seu desempenho no curso. 

Para esse Curso Letras  - Língua Portuguesa na modalidade a distância será utilizada a 

plataforma Moodle como sendo seu Ambiente Virtual de Aprendizagem, conforme indicação 

da UAB. 

 
 

Estratégias de aprendizagem 

O curso proposto será oferecido na modalidade a distância. As atividades presenciais 

serão desenvolvidas em polos regionais. Isso ocorrerá na sala de aula, na sala de 

webconferência e/ou no laboratório, dependendo da natureza da disciplina e da atividade em 

questão. Os alunos se concentrarão no polo e participarão das atividades diretamente com os 

professores e/ou tutores das respectivas disciplinas. Esses momentos englobarão parte da 

carga horária estabelecida na proposta pedagógica do curso e ocorrerão quinzenalmente. As 

atividades serão predeterminadas pela coordenação do curso. Além dessas atividades, serão 

realizadas nos polos pelo menos três avaliações por disciplina. 

As atividades a distância representam a maior parte da carga horária do curso e se 

constituirão de tarefas definidas pelos docentes através de contatos via Ambiente Virtual de 
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Aprendizagem e outros recursos tecnológicos com acompanhamento realizado pelos 

professores e pela equipe de tutores. Os professores das disciplinas oferecerão aos estudantes 

acompanhamento didático-pedagógico em horários predeterminados via Ambiente Virtual de 

Aprendizagem e/ou via webconferência. 

 
 

Proposta pedagógica 

O curso de Letras  - Língua Portuguesa na modalidade a distância tem como 

fundamentos pedagógicos: 

a) o desenvolvimento de competência de leitura e produção de textos em língua 

portuguesa e domínio da norma culta; 

b) o compromisso com as metodologias inovadoras e com outras dinâmicas formativas 

que propiciem ao futuro professor aprendizagens significativas e contextualizadas em uma 

abordagem didático-metodológica alinhada com a BNCC, visando ao desenvolvimento da 

autonomia, da capacidade de resolução de problemas, dos processos investigativos e criativos, 

do exercício do trabalho coletivo e interdisciplinar, da análise dos desafios da vida cotidiana e 

em sociedade e das possibilidades de suas soluções práticas; 

c) a conexão entre o ensino e a pesquisa com centralidade no processo de ensino e 

aprendizagem, uma vez que ensinar requer tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para 

a ação, como compreender o processo de construção do conhecimento; 

d) emprego pedagógico das inovações e linguagens digitais como recurso para o 

desenvolvimento, pelos professores em formação, de competências sintonizadas com as 

previstas na BNCC e com o mundo contemporâneo; 

e) avaliação como parte integrante do processo da formação, que possibilite o 

diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados alcançados, consideradas as competências 

a serem constituídas e a identificação das mudanças de percurso que se fizerem necessárias; 

f) apropriação de conhecimentos relativos à gestão educacional no que se refere ao 

trabalho cotidiano necessário à prática docente, às relações com os pares e à vida profissional 

no contexto escolar; 

g) reconhecimento da escola de educação básica como lugar privilegiado da formação 

inicial do professor, da sua prática e da sua pesquisa; 

h) compromisso com a educação integral dos professores em formação, visando à 

constituição de conhecimentos, de competências, de habilidades, de valores e de formas de 

conduta que respeitem e valorizem a diversidade, os direitos humanos, a democracia e a 

pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas; e 

i) decisões pedagógicas com base em evidências. 
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Fundamentação técnica 

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas síncronas e assíncronas. As aulas 

síncronas serão ministradas por meio da plataforma Moodle ou outros recursos interativos, 

como o Google Meet, Zoom etc., utilizando material (notas de aula, apostila e PowerPoint). As 

aulas assíncronas constarão de atividades para fixação de conteúdos e avaliação, também 

disponibilizadas no Moodle. As aulas assíncronas permitem que os alunos possam pausar a 

aula, voltar até a parte que não ficou clara da primeira vez que assistiram, rever a aula inteira 

várias vezes e solicitar auxílio do tutor da disciplina nos chats ou fóruns disponibilizados em 

cada etapa. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Curso de Letras  - Língua Portuguesa EaD da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte acompanha os paradigmas da modernidade. A perspectiva adotada neste PPC, em 

conformidade com os documentos normativos que norteiam a formação inicial do professor 

de língua portuguesa, defronta-se com os horizontes de incerteza dos novos tempos de 

globalização da economia. 

Revela-se, portanto, de fundamental importância o trabalho com as três dimensões 

sinalizadas neste documento, com o objetivo de formar o professor de língua portuguesa que 

tenha conhecimentos técnicos sobre o conteúdo de sua área, que saiba ministrar os 

conteúdos disciplinares e que esteja engajado profissionalmente, considerando o contexto 

atual econômico como infraestrutura importante, que influencia todo o contexto escolar. 

A formação inicial não pode ser compreendida como ponto final para a formação 

docente. O Curso de Letras  - Língua Portuguesa EaD, considerando todo o exposto neste 

documento, adota a perspectiva da produção do conhecimento como um continuum por toda 

a vida. Os princípios norteadores elencados aqui vão ao encontro da perspectiva da formação 

contínua que o professor, mesmo após a sua formação inicial, deve ter como paradigma para 

a sua carreira docente. 
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RESOLUÇÃO N.º 033/2021 - CONSEPE

  

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de
Graduação em Letras – Língua Portuguesa, Grau
Acadêmico Licenciatura, Modalidade à
distância, vinculado ao Campus Central.

 
A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE, DA UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e conforme
deliberação do Colegiado em sessão realizada em 14 de julho de 2021,
 
 
CONSIDERANDO o disposto no ar�go 53, inciso II, da Lei N° 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, que dispõe sobre autonomia didá�co – cien�fica das universidades para fixar os currículos dos seus
cursos, observadas as diretrizes gerais per�nentes;
 
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019, que define as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, bem como ins�tui a Base Nacional Comum
para a Formação Inicial de Professores da educação Básica (BNC – Formação);
 
CONSIDERANDO a Resolução CEE-RN N° 05/2020, de 16 de dezembro de 2020, a qual regulamenta o
credenciamento e o recredenciamento de Ins�tuições de Ensino Superior - IES vinculadas ao Sistema de Ensino do
Estado do Rio Grande do Norte e a autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de seus Cursos
presenciais de nível superior – graduação e sequenciais de formação específica e do pós-graduação lato sensu;
 
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, do art. 15, do Estatuto da Uern, que atribui competência ao Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão para aprovar os projetos pedagógicos dos cursos de graduação;
 
CONSIDERANDO o disposto nos ar�gos 39 a 46, os quais versam, especificamente, sobre Projetos Pedagógicos de
Cursos – do Regulamento dos Cursos de Graduação da Uern –, aprovado pela Resolução Nº 26/2017 - Consepe;
 
CONSIDERANDO a Resolução Nº 25/2017 - Consepe, que regulamenta a curricularização das a�vidades de extensão
nos Cursos de Graduação, no âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – Uern;
 
CONSIDERANDO a Resolução Nº 06/2015 - Consepe, que regulamenta o Estágio Curricular Supervisionado nos
Cursos de Licenciatura no âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte;
 
CONSIDERANDO o Processo administra�vo Nº 04410086.000614/2021-13 – SEI,
 
 
RESOLVE:
 
 
Art. 1º Aprovar o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Letras – Língua Portuguesa, Grau Acadêmico
licenciatura, Modalidade a distância, com vigência para os ingressantes a par�r de 2022.1, proposto e coordenado
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pelo Departamento de Letras Vernáculas – DLV -, Campus Central.
 
Art. 2º Alterar a nomenclatura do Curso de Licenciatura em Letras – Habilitação em Língua Portuguesa, para Letras –
Língua Portuguesa.
 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 
 
Sala das Sessões dos Colegiados, Mossoró-RN, em 14 de julho de 2021.
           
 
Professora Doutora Fá�ma Raquel Rosado Morais
Presidente em exercício.
 
 
Conselheiros:
Prof. Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Prof. Cláudio Lopes de Vasconcelos
Prof. Francisco Fabiano de Freitas Mendes
Prof. José Mairton Figueiredo de França
Prof. Gutemberg Henrique Dias
Profa. Cin�a Mikaelle Cunha de San�ago Nogueira
Profa. Ivana Alice Teixeira Fonseca
Prof. Francisco Valadares Filho
Prof. José Egberto Mesquita Pinto Júnior
Profa. Ana Cláudia de Oliveira
Prof. Manoel Cirício Pereira Neto
Profa. Antônia Sueli da Silva Gomes Temóteo
Prof. Franklin Roberto da Costa
Profa. Ana Lúcia Dantas
Prof. Francisco de Assis Costa da Silva
TNS. Fábio Bentes Tavares de Melo
TNS. Fernanda Carla Góis de Oliveira Lima
TNS. Ismael Nobre Rabelo
 
Link acesso PPC letras português - EaD

Documento assinado eletronicamente por Fá�ma Raquel Rosado Morais, Presidente(a) da Fuern em
Exercício, em 14/07/2021, às 19:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º
do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 10354117
e o código CRC 8D5C8610.

 

Referência: Processo nº 04410086.000614/2021-13 SEI nº 10354117
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA -
LICENCIATURA - EAD - CAMPUS CENTRAL

 

 

A Pró - Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte, no uso de suas atribuições legais, e com base na Resolução UERN/CONSEPE Nº 026/2017 -
CONSEPE, HOMOLOGA a versão (ID 10056805) do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Letras
- Língua Portuguesa, Grau Acadêmico Licenciatura, Modalidade EaD, do Campus Central, aprovado pela
Resolução Nº 033/2021 – Consepe (Resolução Nº 133 – SEI – ID 10354117), de 14 de julho de 2021, para
efeito de implementação ins�tucional.

Mossoró/RN, 15 de julho de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por Wendson Dantas de Araújo Medeiros, Pró-Reitor(a) da
Unidade, em 19/07/2021, às 09:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º
do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 10356754
e o código CRC F14CF7E7.

Homologação  (10395306)         SEI 04410086.000984/2021-42 / pg. 136

http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


1FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Agência de Comunicação da UERN

JOUERN
JORNAL OFICIAL DA FUERN

AnoIIINº091
Mossoró, 16 de julho de 2021

FUERN

PRESIDÊNCIA

PORTARIA N° 827/2021 – GP/
FUERN
Concede adicional por titulação

A Presidente em exercício da Fundação Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte – Fuern, no uso das suas 
atribuições legais e estatutárias,
CONSIDERANDO que a obtenção de título confere ao 
servidor o direito do adicional de titulação, Resolução nº 
61/2011-CD, que altera o Art. 24 da Resolução nº 02/89-
CD, que implanta o Plano de Cargos e Salários de Pessoal 
Técnico Administrativo da Fuern, e revoga a Resolução nº 
42/2009-CD;
CONSIDERANDO que a servidora Andréia Lourenço dos 
Santos concluiu o curso de Mestrado;
CONSIDERANDO os termos do Processo nº 
04410053.000920/2021-29-SEI,

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder à servidora Técnica de Nível Superior 
Andreia Lourenço dos Santos, NSA-5, matrícula nº 8166-3, 
lotada na Assessoria de Avaliação Institucional/Reitoria, 
a transformação do adicional de 25% (vinte e cinco por 
cento) para 35% (trinta e cinco por cento) ao salário.
Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, com efeitos retroativos ao dia 24/06/2021.

Em 09 de julho de 2021.
PROFESSORA DOUTORA FÁTIMA RAQUEL ROSADO MORAIS
PRESIDENTE DA FUERN EM EXERCÍCIO

PORTARIA N° 828/2021 – GP/
FUERN
Concede progressão funcional/adicional por titulação. 

A Presidente em exercício da Fundação Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte – Fuern, no uso das suas 
atribuições legais e estatutárias,
CONSIDERANDO a Resolução nº 42/98- CD, nos termos do 
art. 2º, inc. I;
CONSIDERANDO que a professora Rafaela Catherine da 
Silva Cunha de Medeiros apresentou o comprovante de 
conclusão de Doutorado;
CONSIDERANDO os termos do Processo SEI nº 
04410053.000917/2021-13-SEI,

RESOLVE:
Art.1° - Conceder à professora Rafaela Catherine da Silva 
Cunha de Medeiros, matrícula nº 12525-3, lotada no 
Departamento de Educação Física – DEF/Faef, a progressão 

funcional de Assistente ll para Adjunto ll e a transformação 
do adicional de 35% (trinta e cinco por cento) para 55% 
(cinquenta e cinco por cento) ao salário.
Art. 2°- Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, com efeitos retroativos ao dia 23/06/2021.

Em 09 de julho de 2021.
PROFESSORA DOUTORA FÁTIMA RAQUEL ROSADO MORAIS
PRESIDENTE DA FUERN EM EXERCÍCIO

PORTARIA N° 829/2021 – GP/
FUERN
Prorroga prazo de Comissão.

A Presidente em exercício da Fundação Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte – Fuern, no uso das suas 
atribuições legais e estatutárias,
CONSIDERANDO o Processo nº 04410017.000035/2021-86-
SEI,

RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
dos trabalhos da Comissão que tem por objetivo buscar 
alternativas legais para preenchimento das vagas dos 
profissionais técnicos especializados Dain, constituída 
através da Portaria nº 516/2021-GP/Fuern.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Em 09 de julho de 2021.
PROFESSORA DOUTORA FÁTIMA RAQUEL ROSADO MORAIS
PRESIDENTE DA FUERN EM EXERCÍCIO

PORTARIA N° 830/2021 – GP/
FUERN
Concede auxílio-doença e licença para tratamento de 
saúde.

A Presidente em exercício da Fundação Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte – Fuern, no uso das suas 
atribuições legais e estatutárias, com fulcro no art. 63, §1º, 
da Lei Complementar nº. 163, de 5 de fevereiro de 1999, 
art. 48 da Lei Complementar nº. 308, de 25 de outubro de 
2005, e art. 90 da Lei Complementar nº. 122, de 30 de junho 
de 1994,
CONSIDERANDO os termos do Processo nº 
04410053.000985/2021-74-SEI,

RESOLVE: 
Art. 1º - Conceder auxílio-doença e respectiva licença para 
tratamento de saúde à servidora Tereza Maria de Jesus, 
matrícula Nº 6073-9, ocupante do cargo de Agente Técnico 
Administrativo, lotada no Departamento de Educação do 
Campus Avançado de Pau dos Ferros, no período de 90 
(noventa) dias, contados de 09/06/2021 a 06/09/2021.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos ao dia 09/06/2021.

Em 09 de julho de 2021.
PROFESSORA DOUTORA FÁTIMA RAQUEL ROSADO MORAIS

PRESIDENTE DA FUERN EM EXERCÍCIO

PORTARIA Nº 831/2021 - GP/
FUERN
Concede adicional por titulação

A Presidente em exercício da Fundação Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte – Fuern, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias,
CONSIDERANDO que a obtenção de título confere ao 
servidor o direito do adicional de titulação, Resolução nº 
61/2011-CD, que altera o Art. 24 da Resolução nº 02/89-
CD, que implanta o Plano de Cargos e Salários de Pessoal 
Técnico Administrativo da Fuern, e revoga a Resolução nº 
42/2009-CD;
CONSIDERANDO o Processo nº 04410053.000821/2021-47;
CONSIDERANDO que o servidor Rodrigo Vicenti Medeiros 
Oliveira concluiu o curso de Especialização,

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder ao servidor Rodrigo Vicenti Medeiros 
Oliveira, ocupante do cargo de Técnico de Nível Superior, 
NSA- 4, matrícula nº 10991-6, lotado na Assessoria Técnica 
– Reitoria, o adicional de 25% (vinte e cinco por cento) ao 
salário.
Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, com efeitos retroativos ao dia 07/06/2021.

Em 09 de julho de 2021
PROFESSORA DOUTORA FÁTIMA RAQUEL ROSADO MORAIS
PRESIDENTE DA FUERN EM EXERCÍCIO

PORTARIA Nº 832/2021 - GP/
FUERN
Concede progressão funcional/adicional por titulação.

A Presidente em exercício da Fundação Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte – Fuern, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias,
CONSIDERANDO a Resolução nº 42/98- CD, nos termos do 
art. 2º, inc. I;
CONSIDERANDO que a professora Keyla Maria Frota Lemos 
apresentou o comprovante de conclusão de Doutorado;
CONSIDERANDO os termos do Processo SEI nº 
04410053.000856/2021-86;
CONSIDERANDO a Portaria nº 007/2013-GR/Uern, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 13.053, do dia 11 
de outubro de 2013,

RESOLVE:
Art.1° - Conceder à professora Keyla Maria Frota Lemos, 
matrícula nº 6139-5, lotada no Departamento de Letras 
Estrangeiras, da Faculdade de Letras e Artes – Fala, a 
progressão funcional de Adjunto l para Adjunto ll e a 
transformação do adicional de 35% (trinta e cinco por 
cento) para 55% (cinquenta e cinco por cento) ao salário.
Art. 2°- Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, com efeitos retroativos ao dia 09/06/2021.

Em 09 de julho de 2021
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PROFESSORA DOUTORA FÁTIMA RAQUEL ROSADO MORAIS
PRESIDENTE DA FUERN EM EXERCÍCIO

PORTARIA Nº 833/2021 - GP/
FUERN
Concede Adicional por Escolaridade.

A Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte – Fuern, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias; 
CONSIDERANDO que a obtenção do grau de escolaridade 
confere a(o) servidor o direito do adicional, Resolução nº 
61/2011-CD, que altera o Art.24 da Resolução nº 02/89-
CD que implanta o Plano de Cargos e Salários de Pessoal 
Técnico Administrativo da FUERN;
CONSIDERANDO que o(a) servidor(a) Heitor Gabriel Cabral 
Nogueira concluiu o Curso de GRADUAÇÃO;
CONSIDERANDO os termos do processo nº 
04410053.000941/2021-44.

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder a(o) servidor(a) Agente Técnico 
Administrativo, Heitor Gabriel Cabral Nogueira , NIA-1, 
matrícula nº 12896-1, lotado(a) na Diretoria da Faculdade 
de Filosofia e Ciências Sociais – Fafic, o adicional de 15% 
(quinze por cento) ao salário.
Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, com efeitos retroativos ao dia 01/07/2021.

Em 12 de julho de 2021.
PROFESSORA DOUTORA FÁTIMA RAQUEL ROSADO MORAIS
PRESIDENTE DA FUERN EM EXERCÍCIO

PORTARIA Nº 834/2021 - GP/
FUERN
Concede adicional por escolaridade.

A Presidente em exercício da Fundação Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte – Fuern, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias,
CONSIDERANDO o Processo nº 04410002.002319/2021-76,

RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias o prazo dos 
trabalhos da Comissão, que tem por objetivo regulamentar 
a concessão de licença-prêmio no âmbito da Universidade, 
constituída através da Portaria nº Nº 575/2021-GP/FUERN.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Em 13 de julho de 2021.
PROFESSORA DOUTORA FÁTIMA RAQUEL ROSADO MORAIS
PRESIDENTE DA FUERN EM EXERCÍCIO

PORTARIA Nº  835/2021 - GP/
FUERN
Concede adicional por escolaridade.

A Presidente em exercício da Fundação Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte – Fuern, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias,
CONSIDERANDO que a obtenção do grau de escolaridade 
confere ao servidor o direito do adicional, Resolução nº 
61/2011-CD, que altera o Art. 24 da Resolução nº 02/89-
CD, que implanta o Plano de Cargos e Salários de Pessoal 
Técnico Administrativo da Fuern;
CONSIDERANDO que o servidor José Vítor Bezerra de 
Medeiros concluiu o curso de Graduação;
CONSIDERANDO os termos do processo nº 
04410053.000963/2021-12,

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder ao servidor Agente Técnico Administrativo 
José Vítor Bezerra de Medeiros, NIA-1, matrícula nº 13225-

0, lotado no Departamento de Artes – Faculdade de Letras 
e Artes, o adicional de 15% (quinze por cento) ao salário.
Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, com efeitos retroativos ao dia 02/07/2021.

Em 13 de julho de 2021.
PROFESSORA DOUTORA FÁTIMA RAQUEL ROSADO MORAIS
PRESIDENTE DA FUERN EM EXERCÍCIO

PORTARIA Nº 836/2021 - GP/
FUERN
Remove servidor técnico no âmbito da Uern

A Presidente em exercício da Fundação Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte – Fuern, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias,
CONSIDERANDO o Processo SEI nº 04410156.000241/2021-
00, referente ao pedido de remoção do servidor Rodolfo 
Almeida Peixoto; 
CONSIDERANDO o posicionamento favorável do servidor e 
dos setores de lotação envolvidos;
CONSIDERANDO o artigo 36º da Lei Complementar nº 122, 
de 30 de Junho de 1994,

RESOLVE: 
Art. 1º Remover o servidor Rodolfo Almeida Peixoto, 
ocupante do cargo de Agente Técnico Administrativo, 
matrícula nº 12981-0, da Biblioteca Setorial do Campus 
Avançado de Assu para o Departamento de Geografia – 
DGE-CAA .
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Em 13 de julho de 2021.
PROFESSORA DOUTORA FÁTIMA RAQUEL ROSADO MORAIS
PRESIDENTE DA FUERN EM EXERCÍCIO

PORTARIA N° 837/2021 – GP/
FUERN
Retifica Portaria de Designação da Chefia do 
Departamento de Tesouraria.

A Presidente em exercício da Fundação Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte – Fuern, no uso das suas 
atribuições legais e estatutárias,
CONSIDERANDO os termos do Processo nº 
04410026.001325/2021-38-SEI,

RESOLVE:
Art. 1° Retificar o artigo 1º da Portaria nº 795/2021-GP/
Fuern, de 1º de julho de 2021, para:
Onde se lê:
Art. 1º Art. 1° - Designar a servidora Régia Carla Rebouças 
Fernandes, matrícula n° 8238-4, para a função de Chefe do 
Departamento de Tesouraria.
Leia-se: 
“Art. 1º Art. 1° - Designar a servidora Régia Carla Costa 
Rebouças Fernandes, matrícula n° 8238-4, para a função de 
Chefe do Departamento de Tesouraria”.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, permanecendo inalteradas as demais 
disposições constantes na Portaria nº 795/2021-GP/Fuern.

Em 14 de julho de 2021.
PROFESSORA DOUTORA FÁTIMA RAQUEL ROSADO MORAIS
PRESIDENTE DA FUERN EM EXERCÍCIO

PORTARIA N° 838/2021 - GP/
FUERN.
Designa coordenadora de Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu.

A Presidente em exercício da Fundação Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte – Fuern, no uso das suas 
atribuições legais e estatutárias,
CONSIDERANDO os autos do Processo Nº 
04410244.000109/2021-09 SEI, de 02 de julho de 2021, 
que trata de escolha do coordenador e vice-coordenador 
do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e 
Dinâmicas Territoriais no Semiárido – Plandites/Uern;
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 06/2012-
CD, de 26 de junho de 2012, que aprova o ajuste nas 
nomenclaturas dos cargos comissionados e das funções 
gratificadas da Fuern;
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 06/2015, de 
24 de março de 2015, que altera a Resolução 06/2012-CD,

RESOLVE:
Art.1° Designar a professora Themis Cristina Mesquita 
Soares, matrícula n° 4527-6, para a função de coordenadora 
do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e 
Dinâmicas Territoriais no Semiárido – Plandites/Uern.
Art.2° A presente designação compreende mandato de 
2 (dois) anos, de 13 de agosto de 2021 a 13 de agosto de 
2023.
Art.3º Conceder, na forma do Art. 1°, inciso II, alínea “b” da 
Resolução n°6/2012-CD, Função Gratificada – FG2.
Art.4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Em 14 de julho de 2021.
PROFESSORA DOUTORA FÁTIMA RAQUEL ROSADO MORAIS
PRESIDENTE DA FUERN EM EXERCÍCIO

PORTARIA N° 839/2021 - GP/
FUERN.
Designa vice-coordenador de Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu.

A Presidente em exercício da Fundação Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte – Fuern, no uso das suas 
atribuições legais e estatutárias,
CONSIDERANDO os autos do Processo Nº 
04410244.000109/2021-09 SEI, de 02 de julho de 2021, 
que trata de escolha do coordenador e vice-coordenador 
do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e 
Dinâmicas Territoriais no Semiárido – Plandites/Uern;
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 06/2012-
CD, de 26 de junho de 2012, que aprova o ajuste nas 
nomenclaturas dos cargos comissionados e das funções 
gratificadas da Fuern;
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 06/2015, de 
24 de março de 2015, que altera a Resolução 06/2012-CD,

RESOLVE:
Art.1° Designar o professor Franklin Roberto da Costa, 
matrícula n° 3822-9, para a função de vice-coordenador 
do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e 
Dinâmicas Territoriais no Semiárido – Plandites/Uern.
Art.2° A presente designação compreende mandato de 
2 (dois) anos, de 13 de agosto de 2021 a 13 de agosto de 
2023;
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Em 14 de julho de 2021.
PROFESSORA DOUTORA FÁTIMA RAQUEL ROSADO MORAIS
PRESIDENTE DA FUERN EM EXERCÍCIO

PORTARIA N° 840/2021 - GP/
FUERN
Concede licença-prêmio por assiduidade.

A Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte – Fuern, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias,
CONSIDERANDO os termos do requerimento do servidor 
Antônio Bezerra da Fé, contido nos autos do Processo nº 
04410053.000857/2021-21, de 11 de junho de 2021, e o 
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Despacho favorável da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
– Progep, de 6 de julho de 2021,

RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao servidor Antônio Bezerra da Fé, 
matrícula n° 906-7, licença-prêmio por assiduidade de 3 
(três) meses, de acordo com o Art. 20 do Plano de Cargos 
e Salários do Pessoal  Docente desta Instituição de Ensino 
Superior e com o Art.102 da Lei Complementar nº 122/94, 
no período de 19/07/2021 a 19/10/2021.

Em 14 de julho de 2021.
PROFESSORA DOUTORA FÁTIMA RAQUEL ROSADO MORAIS
PRESIDENTE DA FUERN EM EXERCÍCIO

DECISÃO
A Presidente em exercício da Fundação Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte - Fuern homologa o Parecer 
nº 949/2021 da Assessoria Jurídica- AJUR, Id nº 10350378.
Devolvam-se os autos à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
- Prae para a adoção das providências cabíveis, inclusive no 
que tange à publicação da presente decisão no Jouern.
Publique-se. Cumpra-se. 

Mossoró, 15 de julho de 2021.
PROFESSORA DOUTORA FÁTIMA RAQUEL ROSADO MORAIS
PRESIDENTE DA FUERN EM EXERCÍCIO

LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 004/2021 – UASG 925543

Processo nº: 04410022.001397/2020-34. Objeto: Proposta 
mais vantajosa para a aquisição de materiais desportivos.
Abertura às 08h00min de 12/08/2021 no www.
comprasgovernamentais.gov.br.
Edital disponível em www.comprasgovernamentais.gov.br 
e www.uern.br. Dúvidas pelo (84) 3315-2113 ou pregao@
uern.br.
Mossoró/RN, 12/07/2021.
Paulo de Tarso de Paula Santiago
Pregoeiro da UERN
Portaria 0479/2021 – GR/FUERN

TERMO DE JULGAMENTO E 
ADJUDICAÇÃO
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021-FUERN

Após a análise e julgamento das propostas de preços e 
dos documentos de habilitação, referente ao Processo 
Administrativo nº 04410042.000144/2021-96  -FUERN, 
Pregão eletrônico nº 17/2021-FUERN, destinado a 
aquisição de material de expediente para atender às 
necessidades da Fundação Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte -FUERN, a Pregoeira Oficial, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 9º, inciso V, 
do Decreto Estadual nº 17.144/2003 e 3º, inciso IV, da Lei nº 
10.520/2002, ADJUDICA os licitantes vencedores, dos itens 
a seguir especificado:
a) BML COMERCIAL LTDA . CNPJ: 11.292.106/0001-22, 
venceu :Item 01 - R$ 188,36, Item 06 - R$ 91,80, Item 13 - R$ 
290,00, Item 15 - R$ 1.830,00, Item 24 - R$ 2.021,00, Item 
25 - R$ 1.549,50, Item 28 - R$ 885,00, Item 29 - R$ 3.620,00, 
Item 35 - R$ 300,80
b) LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI, CNPJ: 01.973.806/0001-
29 , venceu: Item 02 - R$ 172,80, Item 09 - R$ 70,00, Item 
10 - R$ 2.600,00, Item 32 - R$ 472,50, Item 36 - R$ 430,00, 
Item 40 - R$ 89,10
c) AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDA, CNPJ: 
27.208.405/0001-76 , venceu Item 04 - R$ 197,00, Item 37 
- R$ 194,40

d) NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA, 
CNPJ:05.383.313/0001-90 , venceu Item 05 - R$ 2.285,00, 
Item 08 - R$ 1.800,00, Item 33 - R$ 635,00, Item 43 - R$ 
440,00, Item 44 - R$ 440,00, Item 45 - R$ 3.690,00
e) GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 
27.327.858/0001-11, venceu Item 11 – R$ 850,00
f ) PRISMA PAPELARIA EIRELI, CNPJ: 28.076.288/0001-05, 
venceu Item 14 – R$ 4.305,00 Item 27 - R$ 101.997,50
g) ELIAS AVELINO DOS SANTOS, CNPJ: 24.208.480/0001-49, 
venceu Item 16 – R$ 1.420,00
h) RC RAMOS COMERCIO LTDA, CNPJ: 07.048.323/0001-02, 
venceu
Item 19 – R$ 1.386,00, Item 20 – R$ 462,00, Item 21 – R$ 
462,00
i) PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 
07.688.388/0001-04, venceu Item 38 – R$ 1.148,40
j) R R G DOS SANTOS, CNPJ: 35.711.699/0001-82, venceu 
Item 39 – R$ 588,00
k) FRACASSADO 
Item  03, Item  07, Item  12, Item  17, Item  18, Item  22, Item  
23, Item  26, Item  30, Item  31, Item  34, Item  41, Item  42

Mossoró-RN, 12 de julho de 2021
Maria Nilza Batista Luz
Pregoeira da FUERN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA 
DE PREÇOS Nº 007/2020 – FUERN
Processo nº 04410007.002647/2020-41
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, 
a Sr.ª Presidente em exercício da Fundação Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte – FUERN, Prof.ª Dr.ª 
Fátima Raquel Rosado Morais, autoridade competente 
desta Instituição, com base no artigo 43, inciso VI da Lei nº 
8.666/1993, resolve:
1. HOMOLOGAR o procedimento licitatório referente 
à Tomada de Preços nº 007/2020, processo nº 
04410007.002647/2020-41, para contratação de empresa 
para realização de obras referente a construção do Núcleo 
de Prática Jurídica, conforme condições e especificações 
contidas no Projeto Básico, Anexo I do Edital.
2. ADJUDICAR o objeto do certame à empresa IM 
ENGENHARIA LTDA, cadastrada sob com o CNPJ n° 
07.188.930/0001-60, pelo valor total de R$ 154.971,65 
(cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e setenta e um 
reais e sessenta e cinco centavos).
3. DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis 
para a contratação da referida empresa.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Mossoró, 09/07/2021.
PROFESSORA DOUTORA FÁTIMA RAQUEL ROSADO MORAIS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA FUERN

AVISO DE LICITAÇÃO
Assunto: Pregão Eletrônico nº 028/2021 – UASG 925543
Processo nº: 04410029.001705/2021-42. Objeto: 
Contratação de sistema/software de Biblioteca digital 
de livros (e-books), de acesso simultâneo, integral e 
ilimitado via INTERNET. Acolhimento de propostas até as 
08:00 de 28/07/2021. Abertura às 09:00 de 28/07/2021 no 
COMPRASNET. Edital disponível em COMPRASNET e www.
uern.br. Dúvidas pelo (84)3315-2113 ou pregao@uern.br.

Mossoró/RN, 12 de julho de 2021
José Damacena Neto
Pregoeiro - Diretoria de Licitações e Contratos
Portaria n° 0479/2020 – GP/FUERN

RESULTADO DE JULGAMENTO – 925543
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2021 – FUERN / Processo nº 
00210020.000369/2021-60
A Presidente em exercício da Fundação Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte torna público o resultado 
do supracitado Pregão, sendo homologada a adjudicação 
conforme a seguir:
• 04.709.243/0001-54 - BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA: Item 27 (R$ 4.150,00); • 11.186.327/0001-
16 - METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA:  Item 08 

(R$ 1.410,00); • 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI: 
Itens 25 (R$ 895,33) e 28 (R$ 688,88), totalizando R$ 
1.584,21; • 28.358.266/0001-20 - WM COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI: Itens 06 (R$ 1.263,00), 18 (R$ 225,00), 
19 (R$ 399,00) e 29 (R$ 487,00), totalizando R$ 2.374,00; 
• 28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, 
EXPORTACAO E COMERCIO DE PROD: Item 03 (R$ 1.012,98); 
• 35.283.273/0001-75 - MATHEUS F. T DE MIRANDA: Item 
17 (R$ 209,99); • 38.110.015/0001-85 - FLM DE SOUZA 
COMERCIO LTDA: Itens 07 (R$ 389,00), 10 (R$ 2.395,98), 12 
(R$ 1.266,90), 13 (R$ 479,80), 20 (R$ 266,66), 21 (R$ 254,99), 
23 (R$ 2.289,00), 26 (R$ 1.540,00), 30 (R$ 1.018,00), 32 
(R$ 489,00), 34 (R$ 549,00), 35 (R$ 1.182,00), totalizando 
R$ 12.120,33; • 38.259.748/0001-86 - MIAMIMED 
PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA: Item 04 (R$ 684,00); 
• 70.307.939/0001-89 - ISLEY FONSECA DAMASCENO DE 
ARAUJO: Itens 09 (R$ 30.000,00), 14 (R$ 4.400,00) e 33 (R$ 
798,00), totalizando R$ 35.198,00 • Itens fracassados: 01, 02, 
05, 11, 15, 16, 22, 24 e 31.
Valor total adjudicado: R$ 58.743,51 (cinquenta e oito mil, 
setecentos e quarenta e três mil reais e cinquenta e um 
centavos)
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Mossoró, 12/07/2021.
PROFESSORA DOUTORA FÁTIMA RAQUEL ROSADO MORAIS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA FUERN

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 027/2021 – UASG 925543

Processo nº: 04410035.001449/2021-12. Objeto: Proposta 
mais vantajosa para a contratação do serviço de 
recolhimento de entulhos.
Abertura às 08h00min de 24/08/2021 no www.
comprasgovernamentais.gov.br.
Edital disponível em www.comprasgovernamentais.gov.br 
e www.uern.br. Dúvidas pelo (84) 3315-2113 ou pregao@
uern.br.

Mossoró/RN, 13/07/2021.
Paulo de Tarso de Paula Santiago
Pregoeiro da UERN
Portaria 0479/2021 – GR/FUERN

ATO EXTRATO DE TERMO DE 
ADITIVO
Termo de Aditivo ao Contrato firmado em 15/04/2021 
– CONTRATANTE -Fundação Universidade do Estado 
Rio Grande do Norte, CONTRATADO: MICHARLANE DE 
OLIVEIRA DUTRA matrícula 13205-5. Objeto: Prorrogar a 
vigência do Contrato até o dia 09/04/2022.

Termo de Aditivo ao Contrato firmado em 16/04/2021 
– CONTRATANTE -Fundação Universidade do Estado 
Rio Grande do Norte, CONTRATADO: TÁSSIA REGINE DE 
MORAIS ALVES matrícula 13207-1. Objeto: Prorrogar a 
vigência do Contrato até o dia 09/04/2022.

Termo de Aditivo ao Contrato firmado em 23/04/2021 
– CONTRATANTE -Fundação Universidade do Estado 
Rio Grande do Norte, CONTRATADO: ALLYSON RAONNE 
SOARES DO NASCIMENTO matrícula 13209-8. Objeto: 
Prorrogar a vigência do Contrato até o dia 09/04/2022.

EXTRATO - ACORDO 
DE COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL
Partícipes: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE-FUERN (08.258.295/0001-02) e 
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ISCISA). 
Objeto: Acordo geral de cooperação internacional entre 
a FUERN e ISCISA. Vigência: 05 anos. Signatários: Dr. 
Alexandre Manguele/Diretor Geral do ISCISA, profa. 
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Doutora Fátima Raquel Rosado Morais/Presidente da Fuern 
em exercício. Mossoró-RN, 07/07/2021.

ATO DE DESIGNAÇÃO Nº 068/2021 
– GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE 
CONTRATOS
 
A Pró-Reitoria de Administração da FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 
0885/2019-GP/FUERN, publicada no Diário Oficial do 
Estado do Rio Grande do Norte, edição de 26 de abril de 
2019;
CONSIDERANDO o que determina o artigo 67 da Lei 
n.º 8.666/93, sobre a designação de representante da 
Administração para acompanhamento e fiscalização da 
execução dos contratos administrativos, que representará 
a FUERN perante o(a) contratado(a) e zelará pela boa 
execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de 
orientação, fiscalização e controle;
CONSIDERANDO o Contrato nº 049/2021, celebrado 
entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE e a empresa IDTCORP COMÉRCIO E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, o qual tem como 
objeto aquisição de equipamentos(Servidor, Nobreak e 
Rack) para implantação do SIGRH, SIGAA, SIPAC E SIGAdmin 
e uso do “integra.uern.br”, nos termos do Processo SEI Nº 
04410020.000272/2021-98;
 
RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a) Evaldo Pinheiro de 
Albuquerque, matrícula nº 8240-6, como Gestor(a) do 
Contrato, podendo, em sua ausência, ser substituído(a) 
pelo(a) Gestor(a) Suplente do mesmo contrato;
b) Designar o(a) servidor(a) José Victor Pinheiro Azevedo, 
matrícula nº 12743-4, como Gestor(a) Suplente do 
Contrato;
c) Designar os servidores Érica Lopes de Lima, matrícula nº 
11017-5, e Marcos Derby de Sousa Lima, matrícula nº 8828-
5, como Fiscais Técnicos, podendo serem substituídos 
por qualquer servidor(a) previamente designado(a) para 
Fiscalização Técnica de outro contrato da Instituição ou 
ainda por servidor(a) que tenha acompanhando in loco a 
execução do objeto.
I – Ao(à) Gestor(a) do Contrato compete a execução dos 
aspectos gerenciais e administrativos/burocráticos do 
contrato, com o acompanhamento e registro do saldo 
de contrato, verificação de conformidade dos valores 
faturados, abertura dos processos de despesa, acréscimos, 
supressões, prorrogações, reajustes, repactuações, 
ocorrências, penalidades, rescisões, entre outros, 
verificação preliminar de questões fiscais, previdenciárias 
e trabalhistas, solicitação e juntada de Nota Fiscal/
Fatura junto ao fornecedor, bem como a coordenação 
e supervisão das atividades relacionadas à fiscalização 
técnica do contrato e o reconhecimento definitivo da 
entrega do objeto contratado, com o atesto da Nota Fiscal/
Fatura;
II – Ao(à) Gestor(a) Suplente do Contrato compete 
substituir o(a) Gestor(a) do Contrato em sua ausência e 
impedimento;
III – Ao(à) Fiscal Técnico compete o acompanhamento in 
loco e recebimento do objeto, com o objetivo de mensurar 
e avaliar a execução/entrega nos moldes contratados e 
aferir se a quantidade, especificações, qualidade e tempo 
estão compatíveis com os itens e indicadores estipulados 
no termo de referência e/ou outros documentos do 
processo licitatório, podendo ser auxiliado(a) pela 
fiscalização do público usuário ou por equipe técnica 
complementar.
As descrições das atribuições dos Gestores(as) e Fiscais 
acima elencadas não são exaustivas, devendo ser 
observado o que prevê a Lei Nº 8.666/93 e demais Atos 
Normativos correlatos sobre o assunto.
Juntem-se cópias do presente Ato de Designação aos 
respectivos processos de pagamento.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 
Mossoró-RN, 13/09/2021.
Profª. Drª. Simone Gurgel de Brito
Pró-Reitora Adjunta de Administração – PROAD/UERN

Mat. N° 1916-0
Port. N° 14/2021– GP/FUERN

UERN

CONSUNI

Edital Nº 020/2021 - SC
A SECRETARIA DOS CONSELHOS SUPERIORES, com fulcro 
na Resolução nº 03/2019 - Consuni/Uern, de 02 de abril de 
2019, e no Edital nº 008/2021 - SC, de 14 de maio de 2021, 
divulga o resultado final das eleições do dia 15 de julho 
de 2021, do Conselho Universitário - Consuni/Uern, nas 
categorias docente e técnico-administrativo.

I – DO RESULTADO
Art. 1º As eleições do Conselho Universitário, nas categorias 
docente e técnico-administrativo, obteve com a totalização 
dos votos apurados pela Plataforma Íntegra, aplicadas as 
normas definidas na Resolução Nº 003/2019 - Consuni, o 
seguinte resultado por categoria.
a Categoria Docente

Candidato(a) Número 
Absoluto

Número 
Relativo

Jéssica Neiva de Figueiredo Leite 157 45,38%

Álvaro Marcos Pereira Lima 80 23,12%

Sirleyde Dias de Almeida 55 15,90%

Irene de Araújo Van Den Berg 41 11,85%

Mademerson Leandro da Costa 13 3,75%

b Categoria Técnico-Administrativo

Candidato(a) Número 
Absoluto

Número 
Relativo

Erison Natécio da Costa Torres 160 51,95%

Nalina Clara Braga Lira 60 19,48%

Lucas Moreira Rosado 48 15,58%

Ivana Soares Barros 40 12,99%

§ 1º O número absoluto refere-se ao número de votos 
obtidos.
§ 2º O número relativo refere-se ao percentual sobre o 
número de votos válidos na categoria.

II – DO ANEXO AO PRESENTE EDITAL
Art. 2º Constitui anexo do presente Edital o Relatório 
Sintético gerado pela Plataforma Íntegra com 
detalhamento do resultado final do processo eleitoral.

III - DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO 
Art. 3º Conforme o Calendário das Eleições, especificado no 
Edital Nº 008/2021 – SC - fica estabelecido o dia de 20 de 
julho de 2021 para impugnação do resultado das eleições.
Art. 4º Os requerimentos com solicitação de impugnação 
devem ser dirigidos à Secretaria dos Conselhos Superiores, 
no horário das 08h00min às 17h00min, por meio do correio 
eletrônico da Secretaria dos Conselhos Superiores (sc@
uern.br).
Art. 5º Este edital entrará em vigor após sua publicação no 
Jouern.

Mossoró-RN, 16 de julho de 2021.
Myrths Flávia Vidal da Costa
Secretária dos Conselhos Superiores

ANEXO I
ANEXO II

CONSEPE

RESOLUÇÃO N.º 032/2021 - 
CONSEPE
Aprova o regulamento que dispõe sobre a criação e 
o funcionamento dos cursos de pós-graduação lato 
sensu oferecidos pela Uern.

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO DE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE, DA UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias, e conforme 
deliberação do Colegiado em sessão realizada em 14 de 
julho de 2021,
CONSIDERANDO a Resolução nº 01/2018 – CNE/CES, que 
estabelece diretrizes e normas para a oferta dos cursos de 
pós-graduação lato sensu no sistema federal de ensino 
superior;
CONSIDERANDO a Resolução nº 01/2018, do Conselho 
Estadual de Educação, que estabelece as diretrizes e 
normas para oferta de cursos de pós-graduação lato sensu 
no sistema estadual e ensino superior;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação e 
atualização das normas desta instituição;
CONSIDERANDO o Processo Administrativo Nº 
04410270.000012/2021-71 - SEI,

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o regulamento anexo, que estabelece as 
normas internas dos cursos de pós-graduação lato sensu 
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – Uern.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, 
especialmente as Resoluções nº 18/1997, 09/1998 e 
45/2000 – Consepe e a Instrução Normativa nº 01/1999 – 
Propeg.

Sala das Sessões dos Colegiados, Mossoró-RN, em 14 de 
julho de 2021.
Professora Doutora Fátima Raquel Rosado Morais
Presidente em exercício.
Conselheiros: 
Prof. Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Prof. Cláudio Lopes de Vasconcelos
Prof. Francisco Fabiano de Freitas Mendes
Prof. José Mairton Figueiredo de França
Prof. Gutemberg Henrique Dias
Profa. Cintia Mikaelle Cunha de Santiago Nogueira
Profa. Ivana Alice Teixeira Fonseca
Prof. Francisco Valadares Filho
Prof. José Egberto Mesquita Pinto Júnior
Profa. Fernanda Marques de Queiroz
Profa. Ana Cláudia de Oliveira
Prof. Manoel Cirício Pereira Neto
Profa. Antônia Sueli da Silva Gomes Temóteo
Prof. Franklin Roberto da Costa 
Profa. Ana Lúcia Dantas
TNS. Fábio Bentes Tavares de Melo
TNS. Fernanda Carla Góis de Oliveira Lima
TNS. Ismael Nobre Rabelo

RESOLUÇÃO N.º 033/2021 - 
CONSEPE
Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação 
em Letras – Língua Portuguesa, Grau Acadêmico 
Licenciatura, Modalidade à distância, vinculado ao 
Campus Central.

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO DE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE, DA UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias, e conforme 
deliberação do Colegiado em sessão realizada em 14 de 
julho de 2021,
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CONSIDERANDO o disposto no artigo 53, inciso II, da 
Lei N° 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, que dispõe sobre autonomia didático – científica 
das universidades para fixar os currículos dos seus cursos, 
observadas as diretrizes gerais pertinentes;
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de 
dezembro de 2019, que define as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação Inicial de Professores da 
Educação Básica, bem como institui a Base Nacional 
Comum para a Formação Inicial de Professores da 
educação Básica (BNC – Formação);
CONSIDERANDO a Resolução CEE-RN N° 05/2020, de 16 de 
dezembro de 2020, a qual regulamenta o credenciamento 
e o recredenciamento de Instituições de Ensino Superior 
- IES vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado do Rio 
Grande do Norte e a autorização, o reconhecimento e a 
renovação de reconhecimento de seus Cursos presenciais 
de nível superior – graduação e sequenciais de formação 
específica e do pós-graduação lato sensu;
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, do art. 15, do 
Estatuto da Uern, que atribui competência ao Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão para aprovar os projetos 
pedagógicos dos cursos de graduação;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 39 a 46, os quais 
versam, especificamente, sobre Projetos Pedagógicos de 
Cursos – do Regulamento dos Cursos de Graduação da 
Uern –, aprovado pela Resolução Nº 26/2017 - Consepe;
CONSIDERANDO a Resolução Nº 25/2017 - Consepe, que 
regulamenta a curricularização das atividades de extensão 
nos Cursos de Graduação, no âmbito da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte – Uern;
CONSIDERANDO a Resolução Nº 06/2015 - Consepe, que 
regulamenta o Estágio Curricular Supervisionado nos 
Cursos de Licenciatura no âmbito da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte;
CONSIDERANDO o Processo administrativo Nº 
04410086.000614/2021-13 – SEI,

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Projeto Pedagógico do Curso de 
Graduação em Letras – Língua Portuguesa, Grau 
Acadêmico licenciatura, Modalidade a distância, com 
vigência para os ingressantes a partir de 2022.1, proposto 
e coordenado pelo Departamento de Letras Vernáculas – 
DLV -, Campus Central.
Art. 2º Alterar a nomenclatura do Curso de Licenciatura em 
Letras – Habilitação em Língua Portuguesa, para Letras – 
Língua Portuguesa.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões dos Colegiados, Mossoró-RN, em 14 de 
julho de 2021.
Professora Doutora Fátima Raquel Rosado Morais
Presidente em exercício.
Conselheiros: 
Prof. Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Prof. Cláudio Lopes de Vasconcelos
Prof. Francisco Fabiano de Freitas Mendes
Prof. José Mairton Figueiredo de França
Prof. Gutemberg Henrique Dias
Profa. Cintia Mikaelle Cunha de Santiago Nogueira
Profa. Ivana Alice Teixeira Fonseca
Prof. Francisco Valadares Filho
Prof. José Egberto Mesquita Pinto Júnior
Profa. Ana Cláudia de Oliveira
Prof. Manoel Cirício Pereira Neto
Profa. Antônia Sueli da Silva Gomes Temóteo
Prof. Franklin Roberto da Costa 
Profa. Ana Lúcia Dantas
Prof. Francisco de Assis Costa da Silva
TNS. Fábio Bentes Tavares de Melo
TNS. Fernanda Carla Góis de Oliveira Lima
TNS. Ismael Nobre Rabelo

ANEXO:  Link da Resolução Nº 033/2021 - Consepe/Uern 

RESOLUÇÃO N.º 034/2021 - 
CONSEPE
Institui na Uern a política de formação de professores 
com base no trabalho colaborativo entre a 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, as 
escolas da Educação Básica dos Sistemas Municipais e 
Estadual de Educação.

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO DE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE, DA UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias, e conforme 
deliberação do Colegiado em sessão realizada em 14 de 
julho de 2021,
CONSIDERANDO a autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, própria 
das universidades, definida no artigo 207 da Constituição 
Federal, no artigo 141 da Constituição do Estado do Rio 
Grande do Norte e no artigo 53 da Lei n° 9.394/96 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional);
CONSIDERANDO o teor da Resolução CNE/CP no 2/2019, 
a qual define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e 
institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de 
Professores da Educação Básica (BNC- Formação);
CONSIDERANDO os objetivos colimados no Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI 2016-2026), no Projeto 
Pedagógico Institucional (PPI) e nos Projetos Pedagógicos 
dos Cursos de Graduação da UERN;
CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer a articulação 
entre os cursos de Licenciatura da UERN e as escolas da 
Educação Básica dos Sistemas Municipais e Estadual de 
Educação;
CONSIDERANDO o projeto “Escola de Aplicação de 
Aprendizagem Colaborativa”, constante no Anexo desta 
Resolução;
CONSIDERANDO o Processo Administrativo No 
04410023.001092/2021-01- SEI,

RESOLVE:
Art. 1º Instituir na Uern a política de formação de 
professores com base no trabalho colaborativo entre a 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, as escolas 
da Educação Básica dos Sistemas Municipais e Estadual de 
Educação.
§1º O documento constante no Anexo I desta Resolução 
norteará as ações e a execução da política de formação de 
professores a que se refere o Art. 1º desta Resolução.
§ 2º A política de formação de professores com base no 
trabalho colaborativo tem caráter programático, e será 
concretizada mediante convênio firmado entre a Uern e 
as escolas da Educação Básica, do Sistema Municipal ou 
Estadual de Educação.
Art. 2º A política de formação de professores na Uern tem 
como objetivo principal formar de professores com base 
no trabalho colaborativo entre a Universidade e as escolas 
de educação básica dos Sistemas Municipais e Estadual 
de Educação, por meio de programas interdisciplinares de 
ensino, pesquisa e extensão.
Art. 3º A consecução do objetivo da política de formação de 
professores na Uern far-se-á por meio da implantação de 
uma Escola de Aplicação de Aprendizagem Colaborativa, 
sendo esta definida como um Espaço/proposta de 
desenvolvimento de ações educativas que potencialize 
a formação acadêmica, científica e social, mediante a 
produção de conhecimentos, que favoreçam a articulação 
teoria/prática, na perspectiva de contribuir com a melhoria 
da qualidade da educação, ofertada no ensino superior e 
na educação básica.
Art. 4º A implementação da Escola de Aplicação de 
Aprendizagem Colaborativa será efetivada por meio de 
editais conjuntos, vinculados a Pró-Reitoria de Ensino de 
Graduação (Proeg), a Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e a 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propeg).
Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pelo Consepe.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões dos Colegiados, Mossoró-RN, em 14 de 
julho de 2021.
Professora Doutora Fátima Raquel Rosado Morais
Presidente em exercício.

Conselheiros: 
Prof. Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Prof. Cláudio Lopes de Vasconcelos
Prof. Francisco Fabiano de Freitas Mendes
Prof. José Mairton Figueiredo de França
Prof. Gutemberg Henrique Dias
Prof. Henderson de Jesus Rodrigues dos Santos
Profa. Cintia Mikaelle Cunha de Santiago Nogueira
Profa. Ivana Alice Teixeira Fonseca
Prof. Francisco Valadares Filho
Prof. José Egberto Mesquita Pinto Júnior
Profa. Fernanda Marques de Queiroz
Profa. Ana Cláudia de Oliveira
Prof. Manoel Cirício Pereira Neto
Profa. Antônia Sueli da Silva Gomes Temóteo
Prof. Franklin Roberto da Costa 
Profa. Ana Lúcia Dantas
Prof. Francisco de Assis Costa da Silva
TNS. Fábio Bentes Tavares de Melo
TNS. Fernanda Carla Góis de Oliveira Lima
TNS. Ismael Nobre Rabelo

ANEXO: Link da Resolução Nº 034/2021 - Consepe/Uern

RESOLUÇÃO N.º 035/2021 - 
CONSEPE
Aprova a criação do Curso de Especialização em 
Economia de Empresas, modalidade Latu Sensu.

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO DE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE, DA UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias, e conforme 
deliberação do Colegiado em sessão realizada em 14 de 
julho de 2021,
CONSIDERANDO a aprovação do projeto do curso 
supracitado pelo Comitê Permanente de Pós-Graduação 
Lato Sensu – CPPGLS/Propeg, em reunião realizada em 31 
de julho de 2020;
CONSIDERANDO o Processo Administrativo Nº 
04410156.000266/2020-14 - SEI,

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a criação do Curso de Especialização 
“Economia de Empresas” e aprovar o respectivo Regimento 
Interno.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando todas as disposições em contrário.

Sala das Sessões dos Colegiados, Mossoró-RN, em 14 de 
julho de 2021.
Professora Doutora Fátima Raquel Rosado Morais
Presidente em exercício.
Conselheiros: 
Prof. Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Prof. Cláudio Lopes de Vasconcelos
Prof. Francisco Fabiano de Freitas Mendes
Prof. José Mairton Figueiredo de França
Prof. Gutemberg Henrique Dias
Prof. Henderson de Jesus Rodrigues dos Santos
Profa. Cintia Mikaelle Cunha de Santiago Nogueira
Profa. Ivana Alice Teixeira Fonseca
Prof. Francisco Valadares Filho
Prof. José Egberto Mesquita Pinto Júnior
Profa. Ana Cláudia de Oliveira
Prof. Manoel Cirício Pereira Neto
Prof. Franklin Roberto da Costa 
Prof. Francisco de Assis Costa da Silva
TNS. Fábio Bentes Tavares de Melo
TNS. Fernanda Carla Góis de Oliveira Lima
TNS. Ismael Nobre Rabelo

RESOLUÇÃO N.º 036/2021 - 
CONSEPE
Aprova a criação do Programa Institucional de Iniciação 
Científica, Tecnológica e Artística-cultural, no âmbito 
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
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A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO DE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE, DA UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias, e conforme 
deliberação do Colegiado em sessão realizada em 14 de 
julho de 2021,
CONSIDERANDO que a pesquisa científica é uma das bases 
de sustentação da estrutura acadêmica que, associada ao 
ensino e à extensão, compõem a finalidade da UERN;
CONSIDERANDO que a pesquisa é uma forma de 
descoberta de aptidão, de vocação científica e um meio 
de incentivo de novos talentos tanto em discentes de 
graduação como do ensino médio; 
CONSIDERANDO que o programa institucional de bolsas 
de iniciação científica no âmbito da UERN foi criado desde 
o ano de 1997, segundo a Resolução 13/1997-CONSEPE;
CONSIDERANDO a existência dos critérios estabelecidos 
para o funcionamento do programa institucional de 
concessão de bolsas de iniciação científica da UERN, nos 
termos definidos pela Resolução nº 45/2016- CONSEPE;
CONSIDERANDO a necessidade de sistematizar a iniciação 
científica, tecnológica e artístico-cultural quanto à sua 
natureza; às modalidades de bolsas; aos requisitos, 
compromissos e direitos do coordenador de projetos; 
aos requisitos e condições dos discentes e ao processo de 
seleção e cadastro dos discentes no Programa Institucional 
de Iniciação Científica, Tecnológica e Artística-cultural;
CONSIDERANDO o Processo Administrativo Nº 
04410102.000912/2020-79 – SEI,

RESOLVE: 
Art. 1° Criar o Programa Institucional de Iniciação Científica, 
Tecnológica e Artístico-cultural no âmbito da UERN, nos 
seguintes termos:

CAPÍTULO I
Da definição e dos objetivos da iniciação científica, 
tecnológica e artística-cultural
Art. 2º O Programa Institucional de Iniciação Científica, 
Tecnológica e Artística-cultural da UERN se caracteriza 
como um programa que sistematiza o seu acesso e o 
gerenciamento dos processos no que concerne à seleção, 
acompanhamento e avaliação dos projetos de pesquisa de 
iniciação científica, tecnológica e artística-cultural, além 
dos coordenadores, discentes e demais envolvidos no 
âmbito da UERN.
Art. 3º Entende-se como iniciação científica no âmbito 
da UERN o envolvimento de discentes de graduação 
e do ensino médio de escolas públicas nas atividades 
científica, tecnológica e artístico-cultural, orientados por 
pesquisador qualificado, visando o desenvolvimento do 
pensamento cientifico e da criatividade, decorrentes das 
condições criadas pelo enfrentamento dos problemas da 
pesquisa. 
Art. 4º O Programa Institucional de Iniciação Científica, 
Tecnológica e Artística-cultural da UERN tem como 
objetivos:
I Desenvolver o interesse e a aptidão nos discentes da 
graduação da UERN que demonstram potencial para a 
iniciação à investigação científica;
II Promover a interação dos discentes do ensino médio com 
a pesquisa da UERN;
III Estimular o trabalho em equipe envolvendo docentes e 
discentes;
IV Proporcionar ao discente a aprendizagem de métodos e 
técnicas da pesquisa científica e tecnológica;
V Estimular o desenvolvimento do pensamento científico, 
crítico e político; 
VI Consolidar a pesquisa acadêmica para o desenvolvimento 
da UERN e do Estado;
VII Fortalecer na Instituição as políticas de pesquisa;
VIII Estimular os docentes da UERN a engajarem os discentes 
da graduação na iniciação científica e tecnológica, a fim de 
qualificá-los para a pós-graduação;
IX Despertar o interesse dos discentes do ensino médio pela 
pesquisa, visando a motivá-los ao ingresso à graduação.
Art. 5º Os discentes do Programa Institucional de Iniciação 
Científica, Tecnológica e Artística-cultural da UERN se 
enquadrarão da seguinte forma:

I Discentes bolsistas, cadastrados no âmbito do 
Departamento de Pesquisa, ou órgão similar no 

organograma institucional, como resultado dos respectivos 
editais, de acordo com as seguintes modalidades de bolsas:
a  Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica do CNPq (PIBIC CNPq);
b  Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
do CNPq (PIBITI CNPq);
c  Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas do CNPq 
(PIBIC-Af CNPq);
d  Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica da UERN (PIBIC UERN);
e  Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica para o Ensino Médio do CNPq (PIBIC-
EM CNPq).

II Discentes voluntários, cadastrados de acordo com as 
normas dos respectivos editais publicados no âmbito 
do Departamento de Pesquisa, ou órgão similar no 
organograma institucional.
Art. 6º Os projetos selecionados por edital no âmbito 
do Departamento de Pesquisa, ou órgão similar no 
organograma institucional, vinculados ao programa 
institucional de iniciação científica, tecnológica e 
artística-cultural, terão como principal objetivo investir 
na orientação científica e/ou tecnológica, preparando os 
discentes do ensino médio e graduação para a inserção 
no universo científico, tanto em pesquisa básica como 
aplicada.
Art. 7° Os discentes de graduação, membros de projetos de 
pesquisa registrados pelo processo de institucionalização 
de pesquisa, serão cadastrados no Programa Institucional 
de Iniciação Científica, Tecnológica e artística-cultural.

CAPÍTULO II
Dos requisitos, compromissos e direitos dos pesquisadores 
integrantes do projeto de pesquisa
Art. 8º A participação do pesquisador no Programa 
Institucional de Iniciação Científica, Tecnológica e Artística-
cultural  da UERN está condicionada ao atendimento dos 
seguintes requisitos:
I Ser pesquisador no âmbito da UERN, que apresente 
produção científica, tecnológica ou artístico-cultural 
recente;
II Encontrar-se em efetivo exercício de suas atividades nas 
respectivas unidades acadêmicas, no período de vigência 
do projeto de pesquisa;
III Ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, 
atualizado recentemente;
IV Não apresentar pendências em relação aos editais 
vigentes no âmbito do Departamento de Pesquisa, ou 
órgão similar no organograma institucional;
V Ser integrante de grupo de pesquisa cadastrado no 
diretório de grupos de pesquisa do CNPq;
§1° Poderá integrar o Programa Institucional de Iniciação 
Científica e Tecnológica da UERN o professor visitante da 
UERN, desde que comprove seu período de permanência 
na UERN;
§2° Poderá ainda integrar o Programa Institucional de 
Iniciação Científica, Tecnológica e Artística Cultural da 
UERN o professor que, em caráter excepcional, atendendo 
ao Anexo à Portaria nº 067, de 14 de setembro de 2005, 
da CAPES, participe dos programas de pós-graduação 
DINTER/MINTER da UERN.
Art. 9º Compete ao coordenador do projeto de pesquisa:
I Executar a pesquisa conforme o cronograma proposto no 
projeto;
II Proceder, quando houver necessidade, à submissão dos 
projetos ao Comitê de Ética em Pesquisa e/ou Comitê 
de Ética em Experimentação Animal em tempo hábil à 
aprovação, antes da submissão do projeto, respeitando os 
calendários específicos;
III Escolher e indicar o discente a ser cadastrado no 
Programa Institucional de Iniciação Científica,Tecnológica 
e Artística-cultural da UERN, com perfil e desempenho 
acadêmico compatíveis com as atividades previstas, 
observando princípios éticos e conflito de interesse;
IV Apresentar relatórios de acordo com os editais 
publicados no âmbito do Departamento de Pesquisa, ou 
órgão similar no organograma institucional;
V Fornecer quaisquer informações referentes à pesquisa 
solicitadas pelo Departamento de Pesquisa, ou órgão 

similar no organograma institucional, no período e prazo 
por ela determinados;
VI Atualizar periodicamente o seu currículo Lattes;
VII Divulgar e publicar os resultados de suas pesquisas, 
incluindo o nome do discente de iniciação científica, 
tecnológica e/ou artística-cultural nas publicações e nos 
trabalhos apresentados em congressos e seminários, cujos 
resultados tiveram a participação efetiva deste discente;
VIII Participar dos eventos relacionados à pesquisa 
promovidos pela UERN ou por outras IES;
IX Informar e dispor ao departamento de lotação no qual 
está vinculado o projeto quando da institucionalização do 
mesmo.
 
CAPÍTULO III
Dos requisitos, compromissos e direitos dos discentes de 
iniciação científica, tecnológica e/ou artística-cultural
Art. 10 A participação do discente de iniciação científica, 
tecnológica e/ou artística-cultural no Programa 
Institucional de Iniciação Científica, Tecnológica e Artística-
cultural da UERN está condicionada ao atendimento 
dos requisitos constantes da Resolução Normativa 
017/2006 do CNPq (RN-017/2006 CNPq) e da Resolução nº 
45/2016-CONSEPE/UERN.
Art. 11 O discente de iniciação científica, tecnológica e 
artística-cultural de graduação deve atender aos seguintes 
requisitos:
I Estar regularmente matriculado em um curso de 
graduação da UERN;
II Ter currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq;
III Ter disponibilidade de doze horas semanais para 
dedicar-se regularmente às atividades previstas no plano 
de trabalho;
IV Ser indicado por pesquisador/coordenador do 
projeto de pesquisa institucionalizado no âmbito 
do Departamento de Pesquisa, ou órgão similar no 
organograma institucional. O discente indicado deve estar 
quite com os requisitos dispostos em edital;
V Não apresentar pendências em relação aos editais 
vigentes no âmbito do Departamento de Pesquisa, ou 
órgão similar no organograma institucional;
VI Assinar o termo de compromisso relativo às atividades 
do projeto de pesquisa institucionalizado no âmbito 
do Departamento de Pesquisa, ou órgão similar no 
organograma institucional;
VII Executar as atividades constantes no plano de trabalho 
aprovado em edital;
VIII Apresentar os resultados parciais e finais da 
pesquisa, conforme os gêneros acadêmicos exigidos 
pelo do Departamento de Pesquisa, ou órgão similar no 
organograma institucional.
Art. 12 A participação do discente de iniciação científica, 
tecnológica e/ou artística-cultural do ensino médio no 
Programa Institucional de Iniciação Científica,Tecnológica 
e Artística-cultural da UERN está condicionada ao 
atendimento dos requisitos constantes da Resolução 
Normativa 017/2006 do CNPq (RN-017/2006 CNPq) e da 
Resolução nº 45/2016-CONSEPE/UERN.
Art. 13 O discente de iniciação científica do ensino médio 
deve atender aos seguintes requisitos:
I Estar regularmente matriculado em escolas públicas 
de ensino regular, escolas militares, escolas técnicas ou 
escolas privadas de aplicação da rede pública de ensino;
II Possuir freqüência escolar igual ou superior a 80% 
(oitenta por cento);
III Apresentar histórico escolar e demais documentos 
pessoais necessários para o preenchimento da ficha de 
cadastro;
IV Ter disponibilidade de oito horas semanais para dedicar-
se regularmente às atividades previstas no plano de 
trabalho;
V Ter currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq;
VI Ser indicado por pesquisador/coordenador do 
projeto de pesquisa institucionalizado no âmbito 
do Departamento de Pesquisa, ou órgão similar no 
organograma institucional. O discente indicado deve estar 
quite com os requisitos dispostos em edital;
VII Não apresentar pendências em relação aos editais 
vigentes no âmbito do Departamento de Pesquisa, ou 
órgão similar no organograma institucional;
VIII Assinar o termo de compromisso relativo às atividades 
do projeto de pesquisa institucionalizado no âmbito 
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do Departamento de Pesquisa, ou órgão similar no 
organograma institucional;
IX Executar o plano de atividades aprovado no projeto de 
pesquisa.

CAPÍTULO IV
Da concessão de bolsas do Programa Institucional Iniciação 
Científica, Tecnológica e Artística-cultural
Art. 14 As bolsas serão concedidas para os projetos 
selecionados no âmbito do Departamento de Pesquisa, 
ou órgão similar no organograma institucional, como 
resultado dos respectivos editais, de acordo com as 
modalidades de bolsas, nos termos do Art. 5°.
Art. 15 O processo de concessão de bolsas é normatizado 
de acordo com os termos dos editais publicados 
pelo Departamento de Pesquisa, ou órgão similar no 
organograma institucional.
§1º O discente bolsista de iniciação científica, tecnológica 
ou artístico-cultural de graduação não pode ter vínculo 
empregatício;
§2º O discente bolsista de iniciação científica, tecnológica e 
artística-cultural de graduação só poderá receber uma das 
modalidades de bolsas do Programa Institucional Iniciação 
Científica, Tecnológica e Artística-cultural da UERN, sendo 
vedado o acúmulo destas com bolsas de outros Programas 
do CNPq ou de quaisquer agências nacionais, estrangeiras 
ou internacionais de fomento ao ensino e à pesquisa ou 
congêneres.
§3º Não é considerado acúmulo a manutenção simultânea 
de bolsa IC do CNPq ou da UERN com bolsas concedidas 
por Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) ou pelo 
Ministério da Educação (MEC), quando estas possuírem 
objetivos assistenciais, de manutenção ou de permanência, 
caracterizando finalidades distintas de iniciação científica. 
§4º O discente bolsista de iniciação científica, tecnológica 
e artística-cultural de graduação deve devolver ao CNPq 
ou à FUERN, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) 
recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e 
compromissos estabelecidos acima não sejam cumpridos.
Art. 16 A concessão das bolsas será efetivada somente após 
a confirmação oficial acerca da disponibilidade de bolsas a 
serem concedidas pelo CNPq e pela UERN.

CAPÍTULO V
Do processo de seleção, acompanhamento e avaliação dos 
projetos de pesquisa
Art. 17 O processo de seleção, acompanhamento e avaliação 
dos projetos de pesquisa se dará mediante a aceitação 
dos termos dos editais publicados pelo Departamento de 
Pesquisa, ou órgão similar no organograma institucional, 
conforme legislação vigente.
Art. 18 Cadastrar a pesquisa no SisGen, conforme a Lei da 
Biodiversidade vigente ou similar, a qual define o acesso ao 
patrimônio genético, proteção, acesso ao conhecimento 
tradicional associado e a repartição de benefícios para a 
conservação e uso sustentável da biodiversidade.
Parágrafo Único.  O Comitê/Comissão de Pesquisa 
vigente na UERN é responsável por aprovar os editais de 
institucionalização de projetos e de iniciação científica, 
tecnológica e artística-cultural, os quais especificarão as 
normas do processo de seleção dos projetos.

CAPÍTULO VI
Das disposições finais
Art. 19 Os casos omissos na presente Resolução serão 
julgados pelo Comitê Institucional de Pesquisa e Inovação- 
CIPI da UERN.
Art. 20 A presente Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação e revoga todas as disposições em sentido 
contrário.

Sala das Sessões dos Colegiados, Mossoró-RN, em 14 de 
julho de 2021.
Professora Doutora Fátima Raquel Rosado Morais
Presidente em exercício.
Conselheiros: 
Prof. Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Prof. Cláudio Lopes de Vasconcelos
Prof. Francisco Fabiano de Freitas Mendes
Prof. José Mairton Figueiredo de França
Prof. Gutemberg Henrique Dias
Prof. Henderson de Jesus Rodrigues dos Santos
Profa. Cintia Mikaelle Cunha de Santiago Nogueira

Profa. Ivana Alice Teixeira Fonseca
Prof. Francisco Valadares Filho
Prof. José Egberto Mesquita Pinto Júnior
Profa. Fernanda Marques de Queiroz
Profa. Ana Cláudia de Oliveira
Prof. Manoel Cirício Pereira Neto
Profa. Antônia Sueli da Silva Gomes Temóteo
Prof. Franklin Roberto da Costa 
Profa. Ana Lúcia Dantas
Prof. Francisco de Assis Costa da Silva
TNS. Fábio Bentes Tavares de Melo
TNS. Fernanda Carla Góis de Oliveira Lima
TNS. Ismael Nobre Rabelo

RESOLUÇÃO N.º 037/2021 - 
CONSEPE
Aprova o regulamento que dispõe sobre a 
institucionalização da pesquisa acadêmico-científica, 
tecnológica, artística-cultural e de inovação, no âmbito 
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.     

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO DE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE, DA UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias, e conforme 
deliberação do Colegiado em sessão realizada em 14 de 
julho de 2021,
CONSIDERANDO que a pesquisa acadêmica e científica 
articulada ao ensino e à extensão constitui-se como uma 
das bases de sustentação da estrutura acadêmica da Uern;
CONSIDERANDO que a pesquisa acadêmico-científica 
é um instrumento de acesso à iniciação científica, à pós-
graduação e à capacitação docente, além da produção e da 
disseminação de conhecimento no âmbito da Uern;
CONSIDERANDO que a continuidade e o avanço na 
implantação de estratégias e de ações coordenadas 
quanto à pesquisa institucional objetivam fomentar 
e identificar novas potencialidades nas atividades da 
pesquisa científica, tecnológica, artística-cultural e da 
inovação, de modo a gerar contribuições importantes no 
desenvolvimento do Estado;
CONSIDERANDO a importância de fomentar uma política 
de pesquisa socialmente referenciada e ética para respostas 
inovadoras a problemas e demandas das realidades locais 
e regionais que contribuam para o desenvolvimento 
econômico e social do Estado;
CONSIDERANDO a demanda e a necessidade de 
institucionalizar a pesquisa para atender aos trâmites da 
pós-graduação, da capacitação docente e dos grupos de 
pesquisa, além de editais externos;
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar os critérios 
referentes aos objetivos da institucionalização da pesquisa, 
à natureza e modalidades de pesquisa, à tramitação de 
projetos, à certificação de pesquisa, à avaliação de projetos 
e ao patrimônio adquirido com a pesquisa;
CONSIDERANDO o Processo Administrativo Nº 
04410102.000918/2020-46 – SEI,

RESOLVE: 
Art. 1° Aprovar o presente regulamento da 
institucionalização da pesquisa acadêmico-científica, 
tecnológica, artística cultural e de inovação na Uern, nos 
seguintes termos:
Art. 2º A institucionalização da pesquisa consta do ato de 
registro, cadastramento e acompanhamento de projeto 
de pesquisa e planos de trabalho junto à Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação através do Departamento de 
Pesquisa, ou órgão similar no organograma institucional, 
para fins de gerenciamento de pesquisa, computação 
de carga horária docente e certificação dos membros da 
equipe envolvida.
Art. 3º A institucionalização da pesquisa na Uern tem como 
objetivos: 
I Fortalecer e consolidar a política de pesquisa acadêmica, 
inovação e empreendedorismo;
II Estimular docentes, discentes e técnicos à dinâmica de 
produzirem conhecimento e oficializarem os projetos 
de pesquisa conforme as áreas de concentração e / 
ou as linhas de pesquisa presentes no projeto político 
pedagógico de cada curso, nos grupos de pesquisa, nos 

programas de pós-graduação, ou as linhas de pesquisa de 
agências externas de fomento;
III Fomentar uma política de incentivo à pesquisa de 
natureza científica, de inovação tecnológica, cultural, 
artística ou filosófica, bem como a outros temas inerentes à 
atividade acadêmica e que sejam de interesse institucional 
e/ou de impacto social local, regional, nacional ou 
internacional;
IV Propiciar ao discente de graduação a iniciação à pesquisa 
científica, tecnológica e artística cultural;
V Desenvolver atitudes, habilidades, competências e 
valores necessários à educação científica, tecnológica e 
artístico-cultural dos discentes;
VI Favorecer a integração e a indissociabilidade entre 
pesquisa, ensino e extensão; 
VII Contribuir para o desenvolvimento de pesquisas 
multidisciplinares, transdisciplinares ou interdisciplinares;
VIII Estimular o processo de disseminação das informações 
e dos conhecimentos científicos e tecnológicos.
Art. 4º Os projetos de pesquisa se conformarão com as 
áreas de concentração e as linhas de pesquisa presentes 
no projeto político pedagógico de cada curso, nos grupos 
de pesquisa, nos programas de pós-graduação, ou com as 
linhas de pesquisa de agências externas de fomento.
Art. 5º Os projetos se enquadrarão nas seguintes 
modalidades de pesquisa:
I Pesquisa de Iniciação Científica, cujo principal objetivo 
reside em investir na orientação científica, preparando os 
acadêmicos para a inserção no universo científico, tanto 
em pesquisa básica como aplicada, nos termos definidos 
pela Resolução nº 45/2016 - Consepe e pela Resolução Nº 
036/2021 - Consepe;
II Pesquisa Institucional sem financiamento externo, cujo 
principal objetivo é a produção científica e a inovação 
realizada por pesquisadores no âmbito da Uern. Essa 
modalidade de pesquisa pode ser desenvolvida por único 
docente pesquisador e discente(s) ou por um docente 
proponente com a colaboração de outros docentes, 
discentes e técnicos, os quais compõem um grupo de 
pesquisa da Uern, nos termos definidos pela Resolução nº 
94/2014 - Consepe;
III Pesquisa Institucional com financiamento externo, cujo 
principal objetivo é a produção científica e a inovação 
realizada por pesquisadores no âmbito da UERN ou em 
parceria com outras instituições de ensino superior - IES, 
através de pesquisa vinculada a edital/chamada pública 
de agências externas de fomento. Essa modalidade 
de pesquisa pode ser desenvolvida por único docente 
pesquisador e discente(s) ou por um docente proponente 
com a colaboração de outros docentes, discentes e 
técnicos. O pesquisador proponente do projeto deve 
participar de grupo de pesquisa da UERN, nos termos 
definidos pela Resolução nº 94/2014 - Consepe.
Parágrafo único. É obrigatória a inclusão de discente(s) de 
graduação e/ou pós-graduação em todas as modalidades.
Art. 6º O processo de institucionalização de projetos de 
pesquisa e planos de trabalho previstos na modalidade 
de pesquisa de iniciação científica dar-se-á mediante 
a submissão destes aos editais de iniciação científica, 
tecnológica e artística cultural publicados anualmente, 
nos termos definidos na Resolução Nº 036/2021 - Consepe, 
que regulamenta o Programa de Iniciação Científica, 
Tecnológica e artística cultural no âmbito da Uern.
Parágrafo único. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação é responsável por selecionar projetos de 
pesquisa, coordenadores e discentes, cujo processo de 
seleção será homologado pelo Comitê/Comissão de 
Pesquisa vigente na Uern.
Art. 7º O processo de institucionalização de projetos de 
pesquisa e planos de trabalho previsto na modalidade 
de pesquisa institucional com e sem financiamento 
externo tem fluxo contínuo de submissão e o trâmite 
dar-se-á consoante ao edital de fluxo contínuo para 
institucionalização de pesquisa, o qual será lançado 
anualmente.
Parágrafo Único. Os projetos de pesquisa sem 
financiamento externo e seus respectivos planos de 
trabalho devem, obrigatoriamente, ser apreciados, 
em primeiro lugar, pela plenária departamental do 
coordenador da pesquisa ou por Ad referendum, a qual 
lavrará Ata registrando a respectiva aprovação.
Art. 8º O proponente, responsável pela apresentação da 
proposta em qualquer uma das modalidades constantes 
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do Artigo 5º, deve atender às seguintes condições para 
institucionalização de pesquisa:
I Ser docente efetivo da Uern;
II Cadastrar e manter atualizado seu currículo na Plataforma 
Lattes;
III Ser obrigatoriamente o coordenador da proposta.
IV Ter o projeto vigente aprovado no âmbito de comitê 
de ética em pesquisa com seres humanos, caso o projeto 
possua como participante o ser humano, conforme 
resoluções éticas vigentes no Brasil
V Ter o projeto vigente aprovado no âmbito da comissão de 
experimentação animal, caso o projeto envolva a pesquisa 
com animais conforme resoluções vigentes no Brasil.
§1º. Nos casos em que o projeto de pesquisa a ser 
institucionalizado seja em parceria com outra IES, com 
financiamento externo, dispensa-se do proponente a 
observância do inciso III.
§2º. Demais condições poderão ser estabelecidas em 
editais específicos.
Art. 9º Compete ao coordenador do projeto de pesquisa 
institucionalizado sem financiamento externo:
I Executar a pesquisa conforme o cronograma proposto;
II Proceder, quando houver necessidade, à submissão dos 
projetos ao Comitê de Ética em Pesquisa e/ou Comitê 
de Ética em Experimentação Animal em tempo hábil à 
aprovação, antes da submissão do projeto, respeitando os 
calendários específicos;
III Apresentar relatório final após o término do projeto;
IV Fornecer quaisquer informações referentes à pesquisa 
solicitadas pelo Departamento de Pesquisa, ou órgão 
similar no organograma institucional, no período e prazo 
por ela determinados;
V Atualizar periodicamente o seu currículo Lattes;
VI Divulgar e publicar os resultados de suas pesquisas;
VII Participar dos eventos relacionados à pesquisa 
promovidos pela UERN ou por outras IES.
VIII Informar e dispor ao departamento de lotação no qual 
está vinculado o projeto quando da institucionalização do 
mesmo. 
Art. 10 Compete ao coordenador do projeto de pesquisa 
institucionalizado com financiamento externo:
I Executar a pesquisa conforme o cronograma proposto;
II Apresentar relatório final após o término do projeto;
III Fornecer quaisquer informações referentes à pesquisa 
solicitadas pelo Departamento de Pesquisa, ou órgão 
similar no organograma institucional, no período e prazo 
por ela determinados;
IV Atualizar periodicamente o seu currículo Lattes;
V Divulgar e publicar os resultados de suas pesquisas;
VI Participar dos eventos relacionados à pesquisa 
promovidos pela Uern ou por outras IES.
VII Informar e dispor ao departamento de lotação no qual 
está vinculado o projeto quando da institucionalização do 
mesmo. 
Art. 11 Compete ao proponente membro do projeto de 
pesquisa institucionalizado em parceria com outra IES, com 
financiamento externo:
I Apresentar carta do coordenador do projeto de pesquisa 
atestando o vínculo do pesquisador, como membro da 
equipe executora; 
II Executar a pesquisa conforme o cronograma proposto;
III Apresentar relatório final após o término do projeto;
IV Fornecer quaisquer informações referentes à pesquisa 
solicitadas pelo Departamento de Pesquisa, ou órgão 
similar no organograma institucional, no período e prazo 
por ela determinados;
V Atualizar periodicamente o seu currículo Lattes;
VI Divulgar e publicar os resultados de suas pesquisas;
VII Participar dos eventos relacionados à pesquisa 
promovidos pela Uern ou por outras IES.
VIII Informar e dispor ao departamento de lotação no qual 
está vinculado o projeto quando da institucionalização do 
mesmo. 
Art. 12 Os projetos de pesquisa devem apresentar todos os 
elementos constitutivos previstos nas normas brasileiras 
vigentes em formulário proposto pelo Departamento de 
Pesquisa, ou órgão similar no organograma institucional, 
no âmbito da Uern.
Art. 13 Os bens em poder do proponente do projeto 
de pesquisa, adquiridos em virtude da aprovação do 
respectivo projeto ou por outros meios, como patrimônio 
da Fuern, terão, ao final da pesquisa, sua destinação 

definida pelo(s) departamento(s) ao(s) qual(ais) o projeto 
foi vinculado. 
Art. 14 Cadastrar a pesquisa no SisGen, conforme a Lei 
da Biodiversidade vigente, a qual define o acesso ao 
patrimônio genético, proteção, acesso ao conhecimento 
tradicional associado e a repartição de benefícios para a 
conservação e uso sustentável da biodiversidade.
Art. 15 Os casos omissos na presente Resolução serão 
julgados pelo Comitê/Comissão de Pesquisa vigente na 
Uern.  
Art. 16 A presente Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação e revoga todas as disposições em sentido 
contrário.

Sala das Sessões dos Colegiados, Mossoró-RN, em 14 de 
julho de 2021.
Professora Doutora Fátima Raquel Rosado Morais
Presidente em exercício.
Conselheiros: 
Prof. Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Prof. Cláudio Lopes de Vasconcelos
Prof. Francisco Fabiano de Freitas Mendes
Prof. José Mairton Figueiredo de França
Prof. Gutemberg Henrique Dias
Prof. Henderson de Jesus Rodrigues dos Santos
Profa. Cintia Mikaelle Cunha de Santiago Nogueira
Profa. Ivana Alice Teixeira Fonseca
Prof. Francisco Valadares Filho
Prof. José Egberto Mesquita Pinto Júnior
Profa. Ana Cláudia de Oliveira
Prof. Manoel Cirício Pereira Neto
Prof. Franklin Roberto da Costa 
Profa. Ana Lúcia Dantas
Prof. Francisco de Assis Costa da Silva
TNS. Fábio Bentes Tavares de Melo
TNS. Fernanda Carla Góis de Oliveira Lima
TNS. Ismael Nobre Rabelo

RESOLUÇÃO N.º 038/2021 - 
CONSEPE
Aprova a criação do Curso de Especialização em 
Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar.

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO DE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE, DA UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias, e conforme 
deliberação do Colegiado em sessão realizada em 14 de 
julho de 2021,
CONSIDERANDO a aprovação do projeto do curso supra 
citado pelo Comitê Permanente de Pós-Graduação Lato 
Sensu CPPGLS-PROPEG, em reunião ordinária de 21 de 
maio de 2021;
CONSIDERANDO o Processo Administrativo Nº 
04410175.000139/2021-78 – SEI,

RESOLVE:
Art 1º Aprovar a criação do Curso de Especialização em 
Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar e aprovar o 
respectivo Regimento Interno.
Art 2º Aprovar as reedições do curso de especialização em 
referência mediante aprovação do Comitê Permanente de 
Pós-Graduação Lato Sensu – CPPG-LS.
Art 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando todas as disposições em contrário.

Sala das Sessões dos Colegiados, Mossoró-RN, em 14 de 
julho de 2021.
Professora Doutora Fátima Raquel Rosado Morais
Presidente em exercício.
Conselheiros: 
Prof. Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Prof. Cláudio Lopes de Vasconcelos
Prof. Francisco Fabiano de Freitas Mendes
Prof. José Mairton Figueiredo de França
Prof. Gutemberg Henrique Dias
Prof. Henderson de Jesus Rodrigues dos Santos
Profa. Cintia Mikaelle Cunha de Santiago Nogueira
Profa. Ivana Alice Teixeira Fonseca
Prof. Francisco Valadares Filho

Prof. José Egberto Mesquita Pinto Júnior
Profa. Ana Cláudia de Oliveira
Prof. Manoel Cirício Pereira Neto
Prof. Franklin Roberto da Costa 
Profa. Ana Lúcia Dantas
Prof. Francisco de Assis Costa da Silva
TNS. Fábio Bentes Tavares de Melo
TNS. Fernanda Carla Góis de Oliveira Lima
TNS. Ismael Nobre Rabelo

RESOLUÇÃO N.º 039/2021 - 
CONSEPE
Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação 
em Ciência e Tecnologia, Grau Acadêmico Bacharelado, 
Modalidade Presencial, vinculado ao Campus 
Avançado de Natal.

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO DE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE, DA UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias, e conforme 
deliberação do Colegiado em sessão realizada em 14 de 
julho de 2021,
CONSIDERANDO o disposto no Art. 53, Inc. II, da Lei N° 
9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
-, que dispõe sobre autonomia didático-científica das 
universidades para fixar os currículos dos seus cursos, 
observadas as diretrizes gerais pertinentes;
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CES Nº 266/2011, o 
qual estabelece os Referenciais orientadores para os 
Bacharelados Interdisciplinares e Similares;
CONSIDERANDO a Resolução CEE-RN N° 05/2020, de 16 
de dezembro de 2020, que regulamenta para o Sistema 
Estadual de Ensino, o reconhecimento e a renovação de 
reconhecimento de Cursos de Graduação;
CONSIDERANDO o disposto no Inc. III, do Art. 15°, do 
Estatuto da Uern, aprovado pela Resolução Consuni Nº 19, 
de 10 de setembro de 2019, que atribui competência ao 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão para aprovar os 
projetos pedagógicos dos cursos de graduação;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 39 a 46, os quais 
versam, especificamente, sobre Projetos Pedagógicos de 
Cursos, do Regulamento dos Cursos de Graduação da Uern, 
aprovado pela Resolução Consepe Nº 26, de 28 de junho 
de 2017;
CONSIDERANDO a Resolução Consepe Nº 25, de 21 de 
junho de 2017, que regulamenta a curricularização das 
atividades de extensão nos Cursos de Graduação, no 
âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
- Uern;
CONSIDERANDO o Processo Administrativo Nº 
04410086.000435/2021-78 - SEI,

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Projeto Pedagógico do Curso de Ciência 
e Tecnologia, Grau Acadêmico Bacharelado, Modalidade 
Presencial, com vigência para os ingressantes a partir de 
2022.1, proposto e coordenado pelo Departamento de 
Ciência e Tecnologia, Campus Avançado de Natal.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões dos Colegiados, Mossoró-RN, em 14 de 
julho de 2021.
Professora Doutora Fátima Raquel Rosado Morais
Presidente em exercício.
Conselheiros: 
Prof. Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Prof. Cláudio Lopes de Vasconcelos
Prof. Francisco Fabiano de Freitas Mendes
Prof. José Mairton Figueiredo de França
Prof. Gutemberg Henrique Dias
Prof. Henderson de Jesus Rodrigues dos Santos
Profa. Cintia Mikaelle Cunha de Santiago Nogueira
Profa. Ivana Alice Teixeira Fonseca
Prof. Francisco Valadares Filho
Prof. José Egberto Mesquita Pinto Júnior
Profa. Ana Cláudia de Oliveira
Prof. Manoel Cirício Pereira Neto
Prof. Franklin Roberto da Costa 
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Profa. Ana Lúcia Dantas
Prof. Francisco de Assis Costa da Silva
TNS. Fábio Bentes Tavares de Melo
TNS. Fernanda Carla Góis de Oliveira Lima
TNS. Ismael Nobre Rabelo

ANEXO: Link da Resolução Nº 039/2021 - Consepe/Uern

REITORIA

PORTARIA N.º 74/2021-GR/UERN
Constitui Comissão Organizadora do II Congresso 
Nacional Uern.

A Reitora em exercício da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte – Uern, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias,
CONSIDERANDO a importância da realização da II edição 
do Congresso Nacional Uern: (re) conexões para a educação 
do amanhã, evento que antecede as comemorações da 
Assembleia Universitária dos 53 anos da Uern;
CONSIDERANDO a consolidação do evento na agenda da 
instituição e a participação de convidados externos, bem 
como de nossos servidores, fortalecendo a expansão de 
conhecimentos e ampliação do nome da instituição;
CONSIDERANDO a necessidade de representatividade na 
organização do evento e condução das ações pertinentes, 
no que diz respeito a planejamento e execução das etapas 
para realização do congresso, de forma virtual, nos dias 20 
a 24 de setembro de 2021;
CONSIDERANDO os termos do Memorando nº 98/2021/
Uern - Proex/Uern, de 22 de junho de 2021, solicitando a 
composição da comissão e feitura da respectiva portaria,

R E S O L V E:
Art. 1º – Constituir a Comissão Organizadora do II 
Congresso Nacional Uern, composta pelos integrantes 
abaixo relacionados, representantes da Pró-Reitoria de 
Extensão – Proex, Gabinete da Reitoria, Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação – Propeg, Pró-Reitoria de 
Ensino e Pós-Graduação – Proeg, Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas – Progep da Agência de Comunicação – Agecom, 
da Escola de Música e Uern TV.

INTEGRANTES LOTAÇÃO. FUNÇÃO

Emanuella Rodrigues Veras 
da Costa Paiva Proex Coordenação

Geordana Fernandes Souto 
do Monte Vasconcelos Proex Coordenação

Esdras Marchezan Sales Gabinete da 
Reitoria Coordenação

Evandro Hallyson Dantas 
Pereira Proex Coordenação

Anne Lizabelle Leite Duarte 
Mascarenhas Proex Equipe

Ana Clécia Sousa Lima Proex Equipe

Lavínia Izabelle Queiroz 
Oliveira Proex Equipe

Francisco Fabiano de Freitas 
Mendes Proex Equipe

Luziaria Firmino Machado 
Bezerra Agecom Equipe

Rosalba Moreira Alves Gabinete da 
Reitoria Equipe

Bruno Caminha Farias Escola de 
Música Equipe

Priscilla Felipe de Souza Propeg Equipe

Edigleyce de Lima Costa Propeg Equipe

Gilcélia Batista de Góis Proeg Equipe

Iron Dantas de Macedo Proeg Equipe

Nestor Gomes Duarte Júnior Progep Equipe

Fabiano José Morais da Silva Uern TV Equipe

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogada a 
Portaria nº 67/2021-GR/UERN.

Em 09 de julho de 2021.
PROFESSORA DOUTORA FÁTIMA RAQUEL ROSADO MORAIS
REITORA DA UERN EM EXERCÍCIO

PROEG

EDITAL Nº 079/2021 – PROEG/
UERN
CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NA TERCEIRA 
CHAMADA DO PROCESSO SELETIVO DE VAGAS INICIAIS 
SISU/UERN 2021 COM CADASTRO INSTITUCIONAL 
EFETIVADO, NA CATEGORIA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 
PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PELA JUNTA 
MULTIPROFISSIONAL DA UERN

A Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROEG), no uso de 
suas atribuições legais e estatutárias, convoca os candidatos 
aprovados na Terceira Chamada do Processo Seletivo 
de Vagas Iniciais SiSU/UERN com Cadastro Institucional 
efetivado, na categoria Pessoa com Deficiência, para 
realização de perícia pela Junta Multiprofissional da UERN, 
conforme previsto no item 4.2.3 do Edital nº 008/2021 – 
PROEG. 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O SiSU/UERN 2021 reserva 5% (cinco por cento) de suas 
vagas iniciais para candidatos com deficiência, os quais 
deverão cumprir os requisitos e procedimentos constantes 
neste Edital e no Edital nº 008/2021 – PROEG. 
1.2. Considera-se pessoa com deficiência como sendo 
“aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 
com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 
com as demais pessoas” (artigo 2º da Lei Federal nº 
13.146/2015), considerando-se aquelas elencadas na 
Lei Estadual nº 9.697/2013 (visão monocular); no art.4º 
do Decreto Federal nº 3.298/1999, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto Federal nº 5.296/2004; no § 
1º do art. 1º da Lei Federal nº 12.764/2012 (Transtorno 
do Espectro Autista) e no Decreto nº 10.654/2021, 
observando-se os dispositivos da Convenção sobre 
os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo (Decreto Federal nº 6.949/2009), adotando-se a 
avaliação biopsicossocial da deficiência, a ser realizada por 
equipe multiprofissional e interdisciplinar, nos termos do 
§1º do artigo 2º da Lei nº 13.146/2015.”

2 – DA JUNTA MULTIPROFISSIONAL
2.1. O candidato que se declarou Pessoa com Deficiência 
deverá submeter-se a uma perícia realizada pela Junta 
Multiprofissional constituída por profissionais nomeados 
pela UERN que, com amparo na legislação citada no item 
1.2 deste Edital, emitirá parecer conclusivo quanto à 
possibilidade de o candidato ocupar a vaga destinada a 
Pessoa com Deficiência. 
2.2. Não caberá recurso administrativo contra o parecer 
emitido pela Junta Multiprofissional.
2.3. Deverão se apresentar perante a Junta Multiprofissional 
os candidatos aprovados na Terceira Chamada do SiSU/
UERN 2021 com Cadastro Institucional efetivado, na 
categoria Pessoa com Deficiência, constantes no Anexo 
Único deste Edital.
2.4. O candidato deverá comparecer no horário das 18h até 
as 19h, no dia estabelecido no Anexo Único deste Edital, 
no prédio da Faculdade de Ciências da Saúde – FACS da 
UERN, localizado na Rua Atirador Miguel A. da Silva Neto, 
s/n, Bairro Aeroporto, Mossoró/RN.
2.5.  O candidato que se apresentar após as 19h será 
eliminado do Processo Seletivo de Vagas Iniciais SiSU/
UERN, e perderá o direito à vaga.

2.6. No dia de seu comparecimento perante a Junta 
Multiprofissional o candidato deverá apresentar:
a Documento de identidade original 
(acompanhado de cópia);
b Laudo médico (original e cópia) emitido 
por profissional especialista na área da deficiência 
autodeclarada, o qual comprove a referida deficiência. O 
laudo deve ter sido emitido
nos últimos 24(vinte e quatro) meses - a contar da data do 
comparecimento do candidato à Junta Multiprofissional 
-, devendo ainda conter o código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença – CID 10 e relatar a 
deficiência do candidato para o exercício ou desempenho 
de atividades acadêmicas; bem como exames específicos 
exigidos no edital de convocação dos candidatos ou pela 
Junta Multiprofissional.”
2.7. O laudo médico somente terá validade quando emitido 
por especialistas na área da deficiência, com explicitação 
do número do registro profissional. 
2.8. A UERN se reserva o direito de verificar as informações 
constantes no laudo. Eventuais fraudes identificadas a 
qualquer tempo acarretarão a perda da vaga ou a exclusão 
do candidato do curso de graduação, sem prejuízo de 
eventuais medidas legais cabíveis. 
2.9. O candidato não aprovado na perícia realizada pela 
Junta Multiprofissional será eliminado do Processo Seletivo 
de Vagas Iniciais SiSU/UERN e, consequentemente, perderá 
o direito à vaga.

3 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. Serão incorporados ao presente Edital, para 
todos os efeitos, quaisquer editais e/ou comunicados 
complementares pertinentes ao Processo Seletivo de 
Vagas Iniciais SiSU/UERN que vierem a ser publicados 
no Portal da UERN (https://www.uern.br) e no endereço 
eletrônico do SiSU/UERN (https://www.uern.br/sisu).
3.2. Será de inteira responsabilidade do candidato 
acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes Processo Seletivo de Vagas Iniciais 
SiSU/UERN, os quais serão divulgados no Portal da UERN 
(https://www.uern.br) e no endereço eletrônico do SiSU/
UERN (https://www.uern.br/sisu). 
3.3. Perderá o direito à classificação obtida no PSVI e, 
consequentemente, à vaga no curso: 
a O candidato que descumprir qualquer 
requisito, prazo ou procedimento descrito neste Edital ou 
em editais futuros pertinentes ao Processo Seletivo de 
Vagas Iniciais SiSU/UERN; 
b O candidato que apresentar documentos 
falsos ou adulterados.
3.4. Cabe à Pró-reitoria de Ensino de Graduação – PROEG 
dirimir eventuais dúvidas pertinentes a este Edital; e ao 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, como 
instância recursal, emitir decisão final sobre casos omissos. 
3.5. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Mossoró-RN, 16 de julho de 2021. 
Prof. Dr. Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Pró-reitor de Ensino de Graduação

ANEXO ÚNICO - DOS CONVOCADOS PARA A JUNTA 
MULTIPROFISSIONAL

EDITAL Nº 080/2021 – PROEG/
UERN
CONVOCA OS CANDIDATOS DA CATEGORIA COTA 
SOCIAL (PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS), APROVADOS 
NA TERCEIRA CHAMADA DO PROCESSO SELETIVO 
DE VAGAS INICIAIS SiSU/UERN, PARA CURSOS DE 
GRADUAÇÃO COM INÍCIO NO SEMESTRE LETIVO 2021.1 
E QUE POSSUEM CADASTRO INSTITUCIONAL PARA 
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PROVISÓRIOS DA 
CONDIÇÃO AUTODECLARADA.

A Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROEG), no uso 
de suas atribuições legais e administrativas, convoca 
os candidatos da categoria Cota Social (pretos, pardos 
e indígenas), aprovados em cursos de graduação com 
início no semestre letivo 2021.1 e que possuem Cadastro 
Institucional, para realização de procedimentos pertinentes 
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à comprovação provisória da condição autodeclarada, de 
acordo com a Resolução n° 23/2021, de 07 de abril de 2021, 
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, 
que regulamenta o Procedimento de Heteroidentificação 
complementar à autodeclaração dos candidatos pretos, 
pardos e indígenas, para fins de preenchimento das vagas 
reservadas para Cota Social nos processos seletivos da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Os candidatos aprovados na Terceira Chamada Processo 
Seletivo de Vagas Iniciais SISU/UERN 2021, com Cadastro 
Institucional realizado em cursos com início no semestre 
letivo 2021.1, da categoria Cota Social (pretos, pardos e 
indígenas), constam no Anexo I deste Edital e deverão 
realizar os procedimentos pertinentes à comprovação 
provisória da respectiva condição autodeclarada.
1.2. Considerando o teor das normas legais vigentes na 
UERN, no Estado do Rio Grande do Norte e no Brasil, 
as quais objetivam evitar a infecção de indivíduos pelo 
Coronavírus (COVID-19), o procedimento de comprovação 
da condição autodeclarada pelo candidato (como preto, 
pardo ou indígena) será realizado, exclusivamente para 
este momento, de forma virtual e terá caráter provisório.
1.3. Após a realização do procedimento tratado no 
item 1.2 deste Edital e quando as condições sanitárias 
permitirem, será publicado no  portal da UERN (http://
www.uern.br) e no endereço eletrônico do SiSU/UERN 
(http://www.uern.br/sisu) edital de convocação dos 
candidatos para a apresentação dos documentos físicos 
exigidos para a efetivação presencial do Procedimento de 
Heteroidentificação.
1.4. A condição provisória do candidato como preto, pardo 
ou indígena somente passará a ser definitiva após efetivação 
presencial do Procedimento de Heteroidentificação, e no 
caso do indígena, da apresentação dos documentos físicos.
1.5. Caso não seja confirmada posteriormente, de forma 
presencial, a condição autodeclarada pelo candidato 
(preto, pardo ou indígena) ou este deixe de comparecer à 
convocação para comprovação, serão considerados nulos, 
para todos os efeitos, os atos de seu eventual Cadastro 
Institucional e/ou Matrícula Curricular, o que acarretará sua 
eliminação do PSVI SiSU/UERN 2021 ou sua desvinculação 
da UERN.

2. DAS INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A CATEGORIA COTA 
SOCIAL (PRETOS, PARDOS OU INDÍGENAS) 
2.1. Os candidatos inscritos na categoria Cota Social (pretos, 
pardos ou indígenas) concordaram em se submeter ao 
Procedimento de Heteroidentificação.
2.2. A autodeclaração do candidato de que é preto ou 
pardo goza da presunção relativa de veracidade, e será 
confirmada de forma presencial e definitiva por meio 
do Procedimento de Heteroidentificação; e no caso do 
indígena, da apresentação de documentos.
2.3. Considera-se Procedimento de Heteroidentificação a 
confirmação por terceiros da condição autodeclarada pelo 
candidato, e apenas após o resultado desta avaliação, os 
candidatos aptos poderão realizar Matrícula Curricular.
2.4. O Procedimento de Heteroidentificação para 
candidatos autodeclarados pretos e pardos será 
fundamentado exclusivamente no critério fenotípico; e no 
caso de candidatos autodeclarados índios, na apresentação 
de documento exigido em edital.

3. DOS PROCEDIMENTOS PERTINENTES À COMPROVAÇÃO 
PROVISÓRIA DA CONDIÇÃO AUTODECLARADA PELO 
CANDIDATO
3.1. Para o procedimento de comprovação da condição 
autodeclarada, o candidato deve: 
a) digitalizar e produzir todos os documentos exigidos, 
constantes no Anexo II deste Edital (*a ausência de qualquer 
documento ocasionará a eliminação do candidato);
b) Enviar todos os documentos de forma virtual, 
identificados com o campus, curso e nome do candidato, 
nesta ordem, para o endereço eletrônico correspondente 
ao campus de sua aprovação e no período disposto no 
Anexo III deste Edital (*O não cumprimento do prazo de 
envio dos documentos para o email correto ocasionará a 
eliminação do candidato). 

4. DAS ETAPAS REFERENTES À COMPROVAÇÃO DA 
CONDIÇÃO AUTODECLARADA PELO CANDIDATO

4.1 A comprovação dos candidatos da categoria Cota 
Social (preto, pardo ou indígena) será realizada nas 
seguintes etapas: 
1ª) Análise pela Comissão de Heteroidentificação da 
documentação enviada de forma virtual pelo candidato; 
2ª) Confirmação presencial, por meio do Procedimento 
de Heteroidentificação, da condição autodeclarada e 
apresentação dos documentos físicos exigidos para a 
Categoria.
4.2 Após a análise documental (1ª etapa - provisória) será 
publicado no portal da UERN (http://www.uern.br) e no 
endereço eletrônico do SiSU/UERN (http://www.uern.br/
sisu) edital contendo o resultado proferido pela Comissão 
de Heteroidentificação.
4.3. Serão eliminados do SISU/UERN 2021 os candidatos 
cujas autodeclarações não tenham sido confirmadas pelo 
Procedimento de Heteroidentificação, ainda que possuam 
nota suficiente para aprovação em qualquer outra 
categoria, independentemente de alegação de boa-fé.
4.4. A data do Procedimento de Heteroidentificação, que 
será realizado de forma presencial pela banca (2ª etapa - 
definitiva), será divulgada por meio de edital publicado 
no portal da UERN (http://www.uern.br) e no endereço 
eletrônico do SiSU/UERN (https://www.uern.br/sisu) (*O 
não comparecimento na data e no local para a realização 
do Procedimento de Heteroidentificação ocasionará a 
eliminação do candidato).
4.5. O resultado das análises emitidas pela Banca de 
Heteroidentificação, referentes à primeira etapa do 
processo de comprovação da condição autodeclarada pelo 
candidato, goza de veracidade relativa e possui caráter 
provisório, não garantindo a ocupação definitiva da vaga 
pelo candidato.
4.6. Caso não seja confirmada posteriormente, de forma 
presencial, a condição alegada pelo candidato (preto, 
pardo ou indígena), serão considerados nulos, para todos 
os efeitos, os atos de eventual Cadastro Institucional e/
ou Matrícula Curricular referente ao candidato, o que 
acarretará a eliminação deste do PSVI SiSU/UERN 2021 ou 
sua desvinculação da UERN.

5. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
5.1.Será garantido ao candidato cuja autodeclaração 
não tenha sido confirmada pelo Procedimento de 
Heteroidentificação, por uma única vez, interpor de recurso 
administrativo, o qual deverá ser enviado para a Secretaria 
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, 
através do endereço eletrônico sc@uern.br.
5.2. Os recursos deverão ser enviados até 72 horas após a 
publicação do resultado.
5.3. Não serão analisados, sob qualquer hipótese 
ou circunstância, recursos enviados fora do período 
estabelecido no item 5.2 deste Edital.
5.4. Caberá à Comissão Recursal analisar e deliberar acerca 
dos recursos.
5.5. Serão adotados pela Comissão Recursal os mesmos 
critérios e requisitos previstos para o Procedimento de 
Heteroidentificação, constantes neste Edital e na legislação 
da UERN.
5.6. O indeferimento do recurso deverá ser motivado, e 
será expresso por meio de parecer emitido pela Comissão 
Recursal.
5.7. Indeferido o recurso, o candidato será definitivamente 
excluído do SiSU/UERN 2021, e perderá o direito à vaga.
5.8. Após a decisão da Comissão recursal não caberá 
qualquer recurso administrativo no âmbito da UERN.
5.9. O resultado dos recursos será publicado no portal da 
UERN (http://www.uern.br) e no endereço eletrônico do 
SiSU/UERN (http://www.uern.br/sisu).

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. É de responsabilidade exclusiva do candidato:
a) Verificar as informações constantes neste Edital e no 
Edital nº 008/2021-PROEG, bem como no Termo de Adesão 
da UERN ao Enem/SiSU, disponíveis no endereço eletrônico 
UERN/SiSU (http://www.uern.br/sisu);
b) Acompanhar eventuais alterações, informações e 
comunicados referentes ao Processo Seletivo de Vagas 
Iniciais SiSU/UERN 2021, publicadas no Portal da UERN 
(http://www.uern.br) e no endereço eletrônico do SiSU/
UERN (http://www.uern.br/sisu).
6.2. Serão incorporados ao presente Edital, para 
todos os efeitos, quaisquer editais e/ou comunicados 

complementares pertinentes ao PSVI SISU/UERN 2021 que 
vierem a ser publicados no Portal da UERN (www.uern.br) e 
no endereço eletrônico do SiSU/UERN (www.uern.br/sisu).
6.3. O não atendimento de qualquer procedimento e/ou 
prazo previsto no presente ou em futuro edital ocasionará 
a eliminação do candidato do certame.
6.4. Cabe à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG) 
dirimir dúvidas pertinentes a este Edital.
6.5. Eventual recurso administrativo referente ao Processo 
Seletivo de Vagas Iniciais 2021 da UERN poderá ser 
protocolado junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (CONSEPE).
6.6. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Mossoró/RN,  16 de julho de 2021.
Prof. Dr. Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Pró-reitor de Ensino de Graduação

7. ANEXOS
ANEXO I - DOS CONVOCADOS PARA O PROCEDIMENTO DE 
HETEROIDENTIFICAÇÃO;
ANEXO II - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO 
DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO;
ANEXO III - DO PERÍODO E ENDEREÇOS ELETRÔNICOS PARA 
ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO;
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE ETNIA E DE VÍNCULO COM 
COMUNIDADE INDÍGENA;
ANEXO V - DECLARAÇÃO PARA HETEROIDENTIFICAÇÃO 
VIRTUAL;

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - LICENCIATURA - EAD - 
CAMPUS CENTRAL
A Pró - Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições 
legais, e com base na Resolução UERN/CONSEPE Nº 
026/2017 - CONSEPE, HOMOLOGA a versão (ID 10056805) 
do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Letras 
- Língua Portuguesa, Grau Acadêmico Licenciatura, 
Modalidade EaD, do Campus Central, aprovada pela 
Resolução Nº 033/2021 – Consepe (Resolução Nº 133 – 
SEI – ID 10354117), de 14 de julho de 2021, para efeito de 
implementação institucional.
Mossoró/RN, 15 de julho de 2021.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA - BACHARELADO - PRESENCIAL - 
CAMPUS AVANÇADO DE NATAL
A Pró - Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições 
legais, e com base na Resolução UERN/CONSEPE Nº 
026/2017 - CONSEPE, HOMOLOGA a versão (ID 9344622) 
do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Ciência 
e Tecnologia, Grau Acadêmico Bacharelado, Modalidade 
Presencial, do Campus Avançado de Natal, aprovada pela 
Resolução Nº 039/2021 – Consepe (Resolução Nº 139 – 
SEI – ID 10354447), de 14 de julho de 2021, para efeito de 
implementação institucional.
Mossoró/RN, 15 de julho de 2021.

PROPEG

EDITAL 013/2021 - PROPEG
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEG) da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 
com fulcro na Resolução 005/2019-CD/FUERN, de 23 de 
julho de 2019, que regulamenta a concessão de bolsas do 
Programa Institucional de Capacitação do Pessoal Docente 
da UERN, torna público o presente Edital e convida docentes 
do seu quadro funcional efetivo, com regime de trabalho 
de 40 horas com Dedicação Exclusiva na UERN, ou com 
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regime de trabalho de 40 horas, a apresentarem propostas 
para a obtenção de apoio financeiro à qualificação em nível 
de mestrado e doutorado no país, em consonância com os 
requisitos e condições fixadas neste Edital.

1. OBJETIVO
1.1. Conceder bolsas de formação, em nível de mestrado 
e doutorado no país, a docentes do quadro efetivo da 
UERN visando apoiar financeiramente os servidores com 
afastamento integral para a capacitação.

2. CRONOGRAMA

ATIVIDADE DATA

1. Publicação do Edital no Jornal Oficial da UERN 16/07/2021

2. Prazo limite para envio das propostas para 
a PROPEG 30/07/2021

3. Divulgação do resultado parcial 13/08/2021

4. Divulgação do resultado final na página www.
uern.br e Publicação no Jornal Oficial da UERN. 27/08/2021

3. REQUISITOS PARA SUBMISSÃO
3.1. Ser servidor docente do quadro efetivo da UERN, com 
regime de trabalho de 40 horas com Dedicação Exclusiva 
na UERN, ou com regime de trabalho de 40 horas, cujo 
afastamento integral esteja disciplinado pelas normas de 
capacitação institucionais vigentes.
3.2. Estar regularmente matriculado em programa de 
pós-graduação em nível de mestrado ou de doutorado 
credenciado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES).
3.3. Não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer 
natureza durante toda a vigência da bolsa concedida pela 
FUERN.

4. RECURSOS FINANCEIROS
4.1. O número de bolsas de mestrado ou de doutorado a ser 
concedido por este Edital dependerá da disponibilidade 
orçamentária e financeira da FUERN, considerando o 
fluxo de retorno das bolsas já aplicadas pelo Programa 
Institucional de Bolsa de Capacitação do Pessoal Docente 
da FUERN.
4.2 As quotas de bolsas a serem concedidas a cada bolsista 
será limitado ao período restante de vinculação ao curso 
de mestrado ou de doutorado, respeitando ainda o prazo 
de liberação institucional para a capacitação.
4.3 O número máximo de quotas de bolsas mensais a ser 
concedido a cada bolsista será de até 24 (vinte equatro) 
meses em nível de mestrado e de até 48 (quarenta e oito) 
meses em nível de doutorado.

5. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
5.1. As propostas deverão ser encaminhadas 
exclusivamente on-line, através do link: https://forms.
gle/ZvMPPVw3eZgu5Bat5, conforme o prazo limite do 
cronograma: até as 23h59 do dia 30 de julho de 2021.
5.2. Não serão aceitas propostas encaminhadas após o 
prazo limite.
5.3 A PROPEG não se responsabilizará por propostas não 
recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos 
e/ou congestionamentos de rede.
5.4. Não serão aceitas propostas remetidas pelos Correios, 
impressas, ou por e-mail.
5.5. Só será acatada uma única proposta por proponente. 
Na hipótese de envio de uma segunda proposta pelo 
mesmo proponente, respeitando-se o prazo limite 
estipulado, esta última, como substituta da anterior, é que 
será submetida à análise para fins de concessão de bolsa.

6. ANÁLISE E JULGAMENTO
6.1 ITENS

ITENS NOTA PESO

I – Produção científica do candidato nos 
três últimos anos, quantificada segundo 
os critérios de pontuação estabelecidos no 
Anexo I deste Edital, conforme a área de 
avaliação do Programa de Pós-Graduação 
na CAPES (Vide observação em tabela).

0 – 10 10

II – Conceito atribuído pela CAPES ao 
curso de pós-graduação de destino do 
candidato.

3 – 7 8

III – Atendimento às áreas de 
conhecimento, definidas pelo 
departamento, como prioritárias, 
estabelecida no Plano de Capacitação.

2 – 5 7

IV – Tempo de permanência do candidato 
no curso sem bolsa:
de 1 a 4 meses: 1 ponto;
de 5 a 8 meses: 2 pontos;
de 9 a 12 meses: 3 pontos;
de 13 a 16 meses: 4 pontos;
de 17 a 20 meses:  5 pontos;
de 21 a 24 meses:  6 pontos;
de 25 a 28 meses:  7 pontos;
de 29 a 32 meses:  8 pontos;
de 33 a 36 meses:  9 pontos
acima de 37 meses: 10 pontos.

0 – 5 7

7. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
7.1. Caso o proponente tenha justificativa para contestar o 
resultado do julgamento das propostas, poderá apresentar 
recurso formal dirigido ao Departamento de Capacitação 
da PROPEG no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data 
da publicação do resultado parcial na página eletrônica da 
UERN (www.uern.br).
7.2. Os recursos mencionados no item 7.1 deverão ser 
entregues ao Departamento de Capacitação da PROPEG, 
em forma de requerimento dirigido ao Pró-Reitor de 
Pesquisa e Pós-Graduação, cujo pedido seja anexado ao 
e-mail em formato digitalizado em PDF e devidamente 
assinado.

8. CANCELAMENTO DO AUXÍLIO
8.1. A não observância das normas estabelecidas neste 
Edital e da Resolução Nº 005/2019 CD/FUERN, de 23 
de julho de 2019, implicará no cancelamento da bolsa 
do proponente, com imediata instauração de processo 
administrativo.

9. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
9.1 Decairão do direito de impugnar os termos deste Edital 
o proponente que não o fizer até o segundo dia útil da 
sua divulgação. Não terá efeito de recurso a impugnação 
feita por aquele que, tendo aceitado sem objeção, venha 
apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas 
ou imperfeições, hipótese em que tal comunicação não 
terá efeito de recurso.
9.2 Os pedidos de impugnação mencionados no item 7.1 
deverão ser entregues ao Departamento de Capacitação 
da PROPEG, em forma de requerimento dirigido ao Pró-
Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, cujo pedido seja 
anexado ao e-mail em formato digitalizado em PDF e 
devidamente assinado.

10. REVOGAÇÃO OU SUSPENSÃO DO EDITAL
10.1. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser 
revogado ou suspenso, no todo ou em parte, inclusive 
quanto aos recursos a ele alocados, por decisão unilateral 
ou conjunta da PROPEG, por motivo de interesse público 
ou exigência legal, sem que isso implique direitos à 
indenização ou reclamação de qualquer natureza.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 A concessão da bolsa poderá ser cancelada pela 
PROPEG por ocorrência, durante a sua vigência, de 
suspensão da matrícula, de desistência do curso ou de 
fato cuja gravidade justifique o cancelamento e decorrente 
devolução à FUERN da mesma, sem prejuízo de outras 
providências cabíveis.
11.2 A concessão da bolsa para servidores docentes 
com regime de trabalho de 40 horas e outro vínculo 
empregatício dependerá da apresentação, no ato da 
inscrição, de portaria de liberação integral de suas 
atividades institucionais do seu segundo vínculo.
11.3 O acúmulo de bolsa do Programa Institucional de 
Capacitação de Pessoal Docente da FUERN com qualquer 
outro tipo de bolsa oferecida no país implicará no 
cancelamento da bolsa e na consequente devolução à 
FUERN dos valores indevidamente recebidos.
11.4 O julgamento das propostas deste Edital, para efeitos 
de concessão de bolsa, terá validade de 24 meses a partir 
da divulgação do seu resultado final.
11.5 A PROPEG, através do Departamento de Capacitação, 
observará o cumprimento das legislações estabelecidas 
neste Edital e da Resolução 005/2019-CD, de 23 de julho 
de 2019.

11.6.As questões supervenientes não disciplinadas neste 
Edital serão resolvidas pelo Comitê Permanente de Pós-
Graduação Stricto Sensu (CPPG - Stricto) da PROPEG.

Mossoró (RN), 16 de julho de 2021.
Prof. Dr. José Rodolfo Lopes de Paiva Cavalcanti
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
Portaria N° 0427/2017 – GR/UERN

Anexo ao Edital 13/2021 - PROPEG 

EDITAL 014/2021 – PROPEG
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEG) da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 
através da Resolução 005/2019-CD/FUERN, de 23 de 
julho de 2019, art. 1º, paragrafo único, que regulamenta 
a concessão de bolsas do Programa Institucional de 
Capacitação do Pessoal Docente da UERN, torna público 
o presente Edital e convida docentes do seu quadro 
funcional efetivo, com regime de trabalho de 40 horas com 
Dedicação Exclusiva na UERN, ou com regime de trabalho 
de 40 horas, a apresentarem propostas para a obtenção 
de apoio financeiro à qualificação em nível de mestrado 
e doutorado no país, em consonância com os requisitos e 
condições fixadas neste Edital.

1. OBJETIVO
1.1. Conceder bolsas de formação, em nível de mestrado 
e doutorado no país a docentes do quadro efetivo da 
UERN, visando apoiar financeiramente aos servidores que 
na qualidade de aluno regular, em programas de pós-
graduação stricto sensu ofertados na UERN, mediante 
convênio com outras IES, no qual a UERN figure na 
condição de instituição receptora, e que tenha atribuído 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais para atividades 
no referido curso.

2. CRONOGRAMA

ATIVIDADE DATA

1. Publicação do Edital no Jornal Oficial da UERN 16/07/2021

2. Prazo limite para envio das propostas para 
a PROPEG 30/07/2021

3. Divulgação do resultado parcial 13/08/2021

4. Divulgação do resultado final na página www.
uern.br e Publicação no Jornal Oficial da UERN. 27/08/2021

3. REQUISITOS PARA SUBMISSÃO
3.1. Ser servidor docente do quadro efetivo da UERN, 
com regime de trabalho de 40 horas com Dedicação 
Exclusiva na UERN, ou com regime de trabalho de 40 
horas, que na qualidade de aluno regular, em programas 
de pós-graduação stricto sensu ofertados na UERN, 
mediante convênio com outras IES, no qual a UERN figure 
na condição de instituição receptora, desde que tenha 
atribuído carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para 
atividades no referido curso, cuja distribiuição da sua carga 
horaria esteja disciplinado pelas normas institucionais 
vigentes, e por portaria.
3.2. Estar regularmente matriculado em programa de 
pós-graduação em nível de mestrado ou de doutorado 
credenciado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES).
3.3. Não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer 
natureza durante toda a vigência da bolsa concedida pela 
FUERN.

4. RECURSOS FINANCEIROS
4.1. O número de bolsas de mestrado ou de doutorado a ser 
concedido por este Edital dependerá da disponibilidade 
orçamentária e financeira da FUERN, considerando o 
fluxo de retorno das bolsas já aplicadas pelo Programa 
Institucional de Bolsa de Capacitação do Pessoal Docente 
da FUERN
4.2 O número de quotas de bolsas a ser concedido a cada 
bolsista será limitado ao período restante de vinculação ao 
curso de mestrado ou de doutorado, respeitando ainda o 
prazo de liberação institucional para a capacitação.
4.3 O número máximo de quotas de bolsas mensais a ser 
concedido a cada bolsista será de até 24 (vinte equatro) 
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meses em nível de mestrado e de até 48 (quarenta e oito) 
meses em nível de doutorado.

5. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
5.1. As propostas deverão ser encaminhadas 
exclusivamente on-line, através do link: https://forms.
gle/ZvMPPVw3eZgu5Bat5, conforme o prazo limite do 
cronograma: até as 23h59 do dia 30 de julho de 2021.
5.2. Não serão aceitas propostas encaminhadas após o 
prazo limite.
5.3 A PROPEG não se responsabilizará por propostas não 
recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos 
e/ou congestionamentos de rede.
5.4. Não serão aceitas propostas remetidas pelos Correios, 
impressas, ou por e-mail.
5.5. Só será acatada uma única proposta por proponente. 
Na hipótese de envio de uma segunda proposta pelo 
mesmo proponente, respeitando-se o prazo limite 
estipulado, esta última, como substituta da anterior, é que 
será submetida à análise para fins de concessão de bolsa.

6. ANÁLISE E JULGAMENTO
6.1 ITENS

ITENS NOTA PESO

I – Produção científica do candidato nos 
três últimos anos, quantificada segundo 
os critérios de pontuação estabelecidos no 
Anexo I deste Edital, conforme a área de 
avaliação do Programa de Pós-Graduação 
na CAPES (Vide observação em tabela).

0 – 10 10

II – Conceito atribuído pela CAPES ao 
curso de pós-graduação de destino do 
candidato.

3 – 7 8

III – Atendimento às áreas de 
conhecimento, definidas pelo 
departamento, como prioritárias, 
estabelecida no Plano de Capacitação.

2 – 5 7

IV – Tempo de permanência do candidato 
no curso sem bolsa:
de 1 a 4 meses: 1 ponto;
de 5 a 8 meses: 2 pontos;
de 9 a 12 meses: 3 pontos;
de 13 a 16 meses: 4 pontos;
de 17 a 20 meses: 5 pontos;
de 21 a 24 meses: 6 pontos;
de 25 a 28 meses: 7 pontos;
de 29 a 32 meses: 8 pontos;
de 33 a 36 meses: 9 pontos
acima de 37 meses: 10 pontos.

0 – 5 7

7. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
7.1. Caso o proponente tenha justificativa para contestar o 
resultado do julgamento das propostas, poderá apresentar 
recurso formal dirigido ao Departamento de Capacitação 
da PROPEG no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data 
da publicação do resultado parcial na página eletrônica da 
UERN (www.uern.br).
7.2. Os recursos mencionados no item 7.1 deverão ser 
entregues ao Departamento de Capacitação da PROPEG, 
em forma de requerimento dirigido ao Pró-Reitor de 
Pesquisa e Pós-Graduação, cujo pedido seja anexado ao 
e-mail em formato digitalizado em PDF e devidamente 
assinado.

8. CANCELAMENTO DO AUXÍLIO
8.1. A não observância das normas estabelecidas neste 
Edital e da Resolução Nº 005/2019 CD/FUERN, de 23 
de julho de 2019, implicará no cancelamento da bolsa 
do proponente, com imediata instauração de processo 
administrativo.

9. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
9.1 Decairão do direito de impugnar os termos deste Edital 
o proponente que não o fizer até o segundo dia útil da 
sua divulgação. Não terá efeito de recurso a impugnação 
feita por aquele que, tendo aceitado sem objeção, venha 
apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas 
ou imperfeições, hipótese em que tal comunicação não 
terá efeito de recurso.
9.2 Os pedidos de impugnação mencionados no item 7.1 
deverão ser entregues ao Departamento de Capacitação 
da PROPEG, em forma de requerimento dirigido ao Pró-
Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, cujo pedido seja 

anexado ao e-mail em formato digitalizado em PDF e 
devidamente assinado.

10. REVOGAÇÃO OU SUSPENSÃO DO EDITAL
10.1.A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser 
revogado ou suspenso, no todo ou em parte, inclusive 
quanto aos recursos a ele alocados, por decisão unilateral 
ou conjunta da PROPEG, por motivo de interesse público 
ou exigência legal, sem que isso implique direitos à 
indenização ou reclamação de qualquer natureza.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 A concessão da bolsa poderá ser cancelada pela 
PROPEG por ocorrência, durante a sua vigência, de 
suspensão da matrícula, de desistência do curso ou de 
fato cuja gravidade justifique o cancelamento e decorrente 
devolução à FUERN da mesma, sem prejuízo de outras 
providências cabíveis.
11.2 A concessão da bolsa para servidores docentes 
com regime de trabalho de 40 horas com outro vínculo 
empregatício dependerá da apresentação, no ato da 
inscrição, de portaria de liberação integral de suas 
atividades institucionais do seu segundo vínculo.
11.3 O acúmulo de bolsa do Programa Institucional de 
Capacitação de Pessoal Docente da FUERN com qualquer 
outro tipo de bolsa oferecida no país implicará no 
cancelamento da bolsa e na consequente devolução, à 
FUERN, dos valores indevidamente recebidos.
11.4 O julgamento das propostas deste Edital, para efeitos 
de concessão de bolsa, terá validade de 24 meses a partir 
da divulgação do seu resultado final.
11.5 A PROPEG, através do Departamento de Capacitação, 
observará o cumprimento das legislações estabelecidas 
neste Edital e da Resolução 005/2019-CD, de 23 de julho 
de 2019.
11.6. As questões supervenientes não disciplinadas neste 
Edital serão resolvidas pelo Comitê Permanente de Pós-
Graduação Stricto Sensu (CPPG - Stricto) da PROPEG.

Mossoró (RN), 16 de julho de 2021.
Prof. Dr. José Rodolfo Lopes de Paiva Cavalcanti
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
Portaria N° 0427/2017 – GR/UERN

Anexo ao Edital 14/2021 - PROPEG 

EDITAL 015/2021 - PROPEG
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEG) da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 
através da Resolução 008/2018-CD/FUERN, de 18 de 
setembro de 2018, que regulamenta a concessão de bolsas 
do Programa Institucional de Capacitação do Pessoal 
Técnico Administrativo da UERN, torna público o presente 
Edital e convida servidores técnicos administrativos do 
seu quadro funcional efetivo, com regime de trabalho de 
30 horas semanais ou 40 horas semanais, a apresentarem 
propostas para a obtenção de apoio financeiro à 
qualificação em nível de mestrado e doutorado no país, em 
consonância com os requisitos e condições fixadas neste 
Edital.

1. OBJETIVO
1.1. Conceder bolsas de formação, em nível de mestrado e 
doutorado no país, a técnicos administrativos do quadro 
efetivo da UERN visando apoiar financeiramente os 
servidores com afastamento integral para a capacitação.. 

2. CRONOGRAMA

ATIVIDADE DATA

1. Publicação do Edital no Jornal Oficial da UERN 16/07/2021

2. Prazo limite para envio das propostas para 
a PROPEG 30/07/2021

3. Divulgação do resultado parcial 13/08/2021

4. Divulgação do resultado final na página www.
uern.br e Publicação no Jornal Oficial da UERN. 27/08/2021

3. REQUISITOS PARA SUBMISSÃO
3.1. Ser servidor técnico administrativo do quadro efetivo 
da UERN, com regime de trabalho de 30 horas semanais 

ou 40 horas semanais, cujo afastamento integral esteja 
disciplinado pelas normas de capacitação institucionais 
vigentes.
3.2. Estar regularmente matriculado em programa de 
pós-graduação em nível de mestrado ou de doutorado 
credenciado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES).
3.3. Não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer 
natureza durante toda a vigência da bolsa concedida pela 
FUERN.

4. RECURSOS FINANCEIROS
4.1. O número de bolsas de mestrado ou de doutorado a ser 
concedido por este Edital dependerá da disponibilidade 
orçamentária e financeira da FUERN, considerando o 
fluxo de retorno das bolsas já aplicadas pelo Programa 
Institucional de Bolsa de Capacitação do Pessoal Técnico 
Administrativo da FUERN.
4.2 As quotas de bolsas a serem concedidas a cada bolsista 
será limitado ao período restante de vinculação ao curso 
de mestrado ou de doutorado, respeitando ainda o prazo 
de liberação institucional para a capacitação.
4.3 O número máximo de quotas de bolsas mensais a ser 
concedido a cada bolsista será de até 24 (vinte equatro) 
meses em nível de mestrado e de até 48 (quarenta e oito) 
meses em nível de doutorado.

5. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
5.1. As propostas deverão ser encaminhadas 
exclusivamente on-line, através do link: https://forms.
gle/ZvMPPVw3eZgu5Bat5, conforme o prazo limite do 
cronograma: até as 23h59 do dia 30 de julho de 2021.
5.2. Não serão aceitas propostas encaminhadas após o 
prazo limite.
5.3 A PROPEG não se responsabilizará por propostas não 
recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos 
e/ou congestionamentos de rede.
5.4. Não serão aceitas propostas remetidas pelos Correios, 
impressas, ou por e-mail.
5.5. Só será acatada uma única proposta por proponente. 
Na hipótese de envio de uma segunda proposta pelo 
mesmo proponente, respeitando-se o prazo limite 
estipulado, esta última, como substituta da anterior, é que 
será submetida à análise para fins de concessão de bolsa.

6. ANÁLISE E JULGAMENTO
6.1 ITENS

ITENS NOTA PESO

I – Produção científica do candidato nos 
três últimos anos, quantificada segundo 
os critérios de pontuação estabelecidos no 
Anexo I deste Edital, conforme a área de 
avaliação do Programa de Pós-Graduação 
na CAPES (Vide observação em tabela).

0 – 10 10

II – Conceito atribuído pela CAPES ao 
curso de pós-graduação de destino do 
candidato.

3 – 7 8

III – Atendimento às áreas de 
conhecimento, definidas pelo 
departamento, como prioritárias, 
estabelecida no Plano de Capacitação.

2 – 5 7

IV – Tempo de permanência do candidato 
no curso sem bolsa:
de 1 a 4 meses: 1 ponto;
de 5 a 8 meses: 2 pontos;
de 9 a 12 meses: 3 pontos;
de 13 a 16 meses: 4 pontos;
de 17 a 20 meses: 5 pontos;
de 21 a 24 meses: 6 pontos;
de 25 a 28 meses: 7 pontos;
de 29 a 32 meses: 8 pontos;
de 33 a 36 meses: 9 pontos
acima de 37 meses: 10 pontos.

0 – 5 7

7. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
7.1. Caso o proponente tenha justificativa para contestar o 
resultado do julgamento das propostas, poderá apresentar 
recurso formal dirigido ao Departamento de Capacitação 
da PROPEG no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data 
da publicação do resultado parcial na página eletrônica da 
UERN (www.uern.br).
7.2. Os recursos mencionados no item 7.1 deverão ser 
entregues ao Departamento de Capacitação da PROPEG, 
em forma de requerimento dirigido ao Pró-Reitor de 
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Pesquisa e Pós-Graduação, cujo pedido seja anexado ao 
e-mail em formato digitalizado em PDF e devidamente 
assinado.

8. CANCELAMENTO DO AUXÍLIO
8.1. A não observância das normas estabelecidas neste 
Edital e da Resolução 008/2018-CD/FUERN, de 18 de 
setembro de 2018, implicará no cancelamento da bolsa 
do proponente, com imediata instauração de processo 
administrativo.

9. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
9.1 Decairão do direito de impugnar os termos deste Edital 
o proponente que não o fizer até o segundo dia útil da 
sua divulgação. Não terá efeito de recurso a impugnação 
feita por aquele que, tendo aceitado sem objeção, venha 
apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas 
ou imperfeições, hipótese em que tal comunicação não 
terá efeito de recurso.
9.2 Os pedidos de impugnação mencionados no item 7.1 
deverão ser entregues ao Departamento de Capacitação 
da PROPEG, em forma de requerimento dirigido ao Pró-
Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, cujo pedido seja 
anexado ao e-mail em formato digitalizado em PDF e 
devidamente assinado.

10. REVOGAÇÃO OU SUSPENSÃO DO EDITAL
10.1.A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser 
revogado ou suspenso, no todo ou em parte, inclusive 
quanto aos recursos a ele alocados, por decisão unilateral 
ou conjunta da PROPEG, por motivo de interesse público 
ou exigência legal, sem que isso implique direitos à 
indenização ou reclamação de qualquer natureza.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 A concessão da bolsa poderá ser cancelada pela 
PROPEG por ocorrência, durante a sua vigência, de 
suspensão da matrícula, de desistência do curso ou de 
fato cuja gravidade justifique o cancelamento e decorrente 
devolução à FUERN da mesma, sem prejuízo de outras 
providências cabíveis.
11.2 A concessão da bolsa para servidores técnicos 
administrativos com regime de trabalho de 40 horas e 
outro vínculo empregatício dependerá da apresentação, 
no ato da inscrição, de portaria de liberação integral de 
suas atividades institucionais do seu segundo vínculo.
11.3 O acúmulo de bolsa do Programa Institucional de 
Capacitação de Pessoal Técnico Administrativo da FUERN 
com qualquer outro tipo de bolsa oferecida no país 
implicará no cancelamento da bolsa e na consequente 
devolução à FUERN dos valores indevidamente recebidos.
11.4 O julgamento das propostas deste Edital, para efeitos 
de concessão de bolsa, terá validade de 24 meses a partir 
da divulgação do seu resultado final.
11.5 A PROPEG, através do Departamento de Capacitação, 
observará o cumprimento das legislações estabelecidas 
neste Edital e da Resolução 008/2018-CD/FUERN, de 18 de 
setembro de 2018.
11.6. As questões supervenientes não disciplinadas neste 
Edital serão resolvidas pelo Comitê Permanente de Pós-
Graduação Stricto Sensu (CPPG - Stricto) da PROPEG.

Mossoró (RN), 16 de julho de 2021.
Prof. Dr. José Rodolfo Lopes de Paiva Cavalcanti
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
Portaria N° 0427/2017 – GR/UERN

Anexo ao Edital 15/2021 - PROPEG:
 

PROEX

EDITAL N° 007/2021 – UERN/
PROEX
RESULTADO DA SELEÇÃO DE BOLSA INTERNA DA 
PROEX
ADITIVO Nº 01 AO EDITAL N° 007/2021 – UERN/PROEX

A Pró-Reitoria de Extensão - PROEX da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte - UERN, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias torna público resultado 
do Edital N. 007/2021 – PROEX/UERN, ADITIVO Nº 01 AO 
EDITAL N° 007/2021 – UERN/PROEX.

1 DO RESULTADO

NOME SITUAÇÃO

01 Sarah Eugênia Viana de Araújo Classificada 

Mossoró/RN, 13 de julho de 2021.
Emanoel Márcio Nunes
Pró-Reitor de Extensão da UERN

PROGEP

DESPACHO
Processo nº 04410051.000433/2021-86
Interessado: MARCELO AUGUSTO CARVALHO DA SILVA

Considerando requerimento do servidor Marcelo Augusto 
Carvalho Da Silva, que solicita a concessão do auxílio 
saúde;
Considerando os termos da Lei Complementar 608/2017 
que institui, no âmbito da Fundação Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (FUERN), o auxílio-saúde e 
dá outras providências.;
Considerando os termos da Resolução nº 06/2019 - CD 
que regulamenta a concessão do auxílio saúde e revoga a 
Resolução Nº 01/2018 – CD/FUERN.;
Considerando o Parecer 843/2021 - AJUR/UERN (id 
10164927) e Parecer 372/2021 - UCI/UERN (id 10177322), 
que opinam favoravelmente à concessão do auxílio;
Defiro o requerimento de auxílio-saúde do servidor 
interessado, retroagindo seus efeitos a data de solicitação;
Após publicação, encaminhe-se ao Departamento de 
Pessoal para as providências cabíveis.

Mossoró, 08/07/2021.
Profª . Jéssica Neiva Figueiredo Leite Araújo
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas PROGEP
Portaria nº 0210/2019 – GR/UERN

DESPACHO
Processo nº 04410051.000449/2021-99
Interessado: José Vitor Bezerra de Medeiros

Considerando requerimento do servidor José Vitor Bezerra 
de Medeiros, que solicita a concessão do auxílio saúde;
Considerando os termos da Lei Complementar 608/2017 
que institui, no âmbito da Fundação Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (FUERN), o auxílio-saúde e 
dá outras providências.;
Considerando os termos da Resolução nº 06/2019 - CD 
que regulamenta a concessão do auxílio saúde e revoga a 
Resolução Nº 01/2018 – CD/FUERN.;
Considerando o Parecer 855/2021 - AJUR/UERN (id 
10212064) e Parecer 386/2021 - UCI/UERN (id 10236569), 
que opinam favoravelmente à concessão do auxílio;
Defiro o requerimento de auxílio-saúde do servidor 
interessado, retroagindo seus efeitos a data de solicitação;
Após publicação, encaminhe-se ao Departamento de 
Pessoal para as providências cabíveis.

Mossoró, 08/07/2021.
Profª . Jéssica Neiva Figueiredo Leite Araújo
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas PROGEP
Portaria nº 0210/2019 – GR/UERN

DESPACHO
Processo nº 04410051.000428/2021-73

Interessado: Leonardo Casarin Kaminski

Considerando requerimento do servidor Leonardo Casarin 
Kaminski, que solicita a concessão do auxílio saúde;
Considerando os termos da Lei Complementar 608/2017 
que institui, no âmbito da Fundação Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (FUERN), o auxílio-saúde e 
dá outras providências;
Considerando os termos da Resolução nº 06/2019 - CD 
que regulamenta a concessão do auxílio saúde e revoga a 
Resolução Nº 01/2018 – CD/FUERN;
Considerando o Parecer 842/2021 - AJUR/UERN (id 
10164736) e Parecer 373/2021 - UCI/UERN (id 10177529), 
que opinam favoravelmente à concessão do auxílio;
Defiro o requerimento de auxílio-saúde do servidor 
interessado, retroagindo seus efeitos a data de solicitação;
Após publicação, encaminhe-se ao Departamento de 
Pessoal para as providências cabíveis.

Mossoró, 08/07/2021.
Profª . Jéssica Neiva Figueiredo Leite Araújo
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas PROGEP
Portaria nº 0210/2019 – GR/UERN

DESPACHO
Processo nº 04410051.000420/2021-15
Interessado: ANTONIO THIAGO NOBRE NASCIMENTO
  
Considerando requerimento do servidor ANTONIO THIAGO 
NOBRE NASCIMENTO, que solicita a concessão do auxílio 
saúde;
Considerando os termos da Lei Complementar 608/2017 
que institui, no âmbito da Fundação Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (FUERN), o auxílio-saúde e 
dá outras providências.;
Considerando os termos da Resolução nº 06/2019 - CD 
que regulamenta a concessão do auxílio saúde e revoga a 
Resolução Nº 01/2018 – CD/FUERN.;
Considerando o Parecer 841/2021 - AJUR/UERN (id 
10164575) e Parecer 371/2021 - UCI/UERN (id 10177247), 
que opinam favoravelmente à concessão do auxílio;
Defiro o requerimento de auxílio-saúde do servidor 
interessado, retroagindo seus efeitos a data de solicitação;
Após publicação, encaminhe-se ao Departamento de 
Pessoal para as providências cabíveis.

Mossoró, 08/07/2021.
Profª  Jéssica Neiva Figueiredo Leite Araújo
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas PROGEP
Portaria nº 0210/2019 – GR/UERN

DESPACHO
Processo nº 04410051.000448/2021-44
Interessado: Raimunda Aurilia Ferreira de Sousa
  
Considerando requerimento da servidora Raimunda 
Aurilia Ferreira de Sousa, que solicita a concessão do auxílio 
saúde;
Considerando os termos da Lei Complementar 608/2017 
que institui, no âmbito da Fundação Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (FUERN), o auxílio-saúde e 
dá outras providências.;
Considerando os termos da Resolução nº 06/2019 - CD 
que regulamenta a concessão do auxílio saúde e revoga a 
Resolução Nº 01/2018 – CD/FUERN.;
Considerando o Parecer 866/2021 - AJUR/UERN (id 
10247133) e Parecer 408/2021 - UCI/UERN (id 10285201), 
que opinam favoravelmente à concessão do auxílio;
Defiro o requerimento de auxílio-saúde da servidora 
interessada, retroagindo seus efeitos a data de solicitação;
Após publicação, encaminhe-se ao Departamento de 
Pessoal para as providências cabíveis.
 
Profa. Me. Jéssica Neiva de Figueiredo Leite Araújo
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas PROGEP
Portaria nº 0210/2019 – GR/UERN
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PRAE

EDITAL Nº 56/2021 – PRAE/UERN
TORNA PÚBLICO O PROCESSO SELETIVO PARA 
CONCESSÃO DO AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL POR 
MEIO DO PROGRAMA DE FOMENTO ÀS AÇÕES DE 
ASSISTÊNCIA À PERMANÊNCIA ESTUDANTIL NO 
ÂMBITO DA UERN (PRO-UERN). 

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, 
por intermédio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – 
PRAE, no uso de suas atribuições administrativas, torna 
público, pelo presente Edital, a abertura do processo 
seletivo para concessão do Auxílio Inclusão Digital, por 
meio do Programa de Fomento às Ações de Assistência 
à Permanência Estudantil no Âmbito da Uern (Pro-
Uern), conforme a Resolução nº 02/2020 – CD/FUERN, e 
disposições contidas neste Edital. 

1. DA FINALIDADE
1.1. O presente Edital tem por finalidade selecionar 
estudantes de graduação presencial, devidamente 
matriculados em componentes curriculares ofertados pela 
UERN no semestre letivo 2021.1, que se encontrem em 
situação de comprovada vulnerabilidade socioeconômica, 
para concessão de Auxílio Inclusão Digital, como estratégia 
de combate à desigualdade social de acesso às ferramentas 
digitais no contexto de enfrentamento ao COVID-19.
1.2. A concessão de auxílio de que trata o presente edital 
se dará em consonância com o Art. 12 da Resolução nº 
25/2021 – CONSEPE.

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS
2.1. DO AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL
2.1.1. O Auxílio Inclusão Digital disponibilizará apoio 
financeiro no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) 
destinados ao custeio das despesas com aquisição de 
equipamentos de informática e contratação de serviços 
de internet, softwares ou qualquer outro item/serviço que 
proporcione a inclusão digital com a finalidade de garantir 
os meios necessários para que os discentes possam cursar 
os componentes curriculares ofertados no calendário 
acadêmico.
2.1.1.1 Exclui-se dos critérios estabelecidos neste 
edital o custeio das despesas com móveis, aparelhos de 
iluminação material de consumo ou outros itens que não 
estejam diretamente ligados à inclusão digital.
2.1.1.2 A aquisição de equipamentos de informática 
e contração de serviços de internet, softwares ou qualquer 
outro item/serviço que proporcione a inclusão digital, deve 
seguir a orientação da Instrução Normativa 001/2021 – 
PRAE/UERN (em anexo).
2.1.1.3 O Auxílio Inclusão Digital será pago em parcela 
única em conta corrente do Banco do Brasil de titularidade 
do beneficiário.
2.1.2. Do total de vaga ofertadas, 5% (cinco por cento) 
serão destinadas aos (às) estudantes com deficiência, 
respeitados os requisitos exigidos neste edital. 
2.1.3. Em caso de não preenchimento total ou parcial das 
vagas destinadas aos (às) estudantes com deficiência, estas 
serão redistribuídas para a ampla concorrência.
2.1.4. As vagas existentes serão distribuídas da seguinte 
forma:

UNIDADE

VAGAS

AMPLA 
CONCORRÊNCIA PCD

ASSU 42 2

CAICÓ 17 1

CENTRAL 278 15

NATAL 36 2

PATU 32 2

PAU DOS FERROS 69 4

TOTAL 500

*Pessoa Com Deficiência (PCD)
**Distribuição por campus de acordo com o número de 
alunos matriculados.

2.2. DAS CONDIÇÕES DE ACESSO
2.2.1.  Poderá concorrer ao Auxílio Inclusão Digital o (a) 
estudante que atender aos seguintes requisitos:
a) Comprovar vulnerabilidade socioeconômica 
que justifique a concessão do auxílio;
b) Preencher o formulário eletrônico disponível 
neste edital prestando todas as informações necessárias à 
sua inscrição;
c) Não ter sido contemplado pelo Auxílio 
Inclusão Digital em outra etapa ou modalidade ofertada 
por edital anterior;
d) Estar regularmente matriculado e cursando 
componente curricular ofertado pelo curso de acordo com 
o calendário acadêmico vigente;
e) Não estar em situação de trancamento 
voluntário ou compulsório; 
f ) Não ser beneficiário (a) do Programa de Apoio 
ao Estudante (PAE);
g) Não estar em estágio curricular supervisionado 
não-obrigatório;
h) Não possuir renda per capita superior a um 
salário-mínimo e meio; e
i) Não possuir qualquer outra bolsa ligada a 
programas e projetos de ensino, pesquisa ou extensão no 
âmbito da UERN.
2.2.2. Os estudantes que concorrem nas vagas destinadas 
à Pessoa Com Deficiência (PCD), além dos requisitos 
exigidos no item 2.2.1 deste edital, deverão comprovar 
a condição autodeclarada por meio de apresentação 
de declaração da Diretoria de Política e Ações Inclusivas 
– DAIN ou documento equivalente emitido pela Junta 
Multiprofissional da UERN.
2.2.3. Em caso de necessidade de apresentação perante a 
Junta Multiprofissional, a PRAE expedirá edital convocando 
os candidatos de acordo com as datas do cronograma de 
seleção.

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
3.1. DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 
3.1.1. O Processo de Seleção obedecerá ao seguinte 
cronograma:

ETAPA DATA/PERÍODO

Lançamento do edital 16 de julho de 2021

Período de inscrições 16 a 27 de julho de 2021

 Análise de documentos e 
avaliação social

28 de julho a 16 de agosto 
de 2021

Resultado preliminar 17 de agosto de 2021

Período destinado a recursos 18 de agosto de 2021

Resultado final 20 de agosto de 2021

3.2. DA INSCRIÇÃO 
3.2.1. Os (as) estudantes interessados deverão realizar 
inscrição por meio de formulário eletrônico disponível nos 
links indicados abaixo:

FORMULÁRIO LINK

Inscrições https://forms.gle/6YLgEov6E4iciWe2A

Anexos https://www.uern.br/
controledepaginas/prae-editais/

IMPORTANTE!
PARA PREENCHER O FORMULÁRIO É NECESSÁRIO EFETUAR 
LOGIN NO E-MAIL INSTITUCIONAL DO ALUNO.
NO CASO DE ALUNOS INGRESSANTES, BASTA FAZER O 
LOGIN DE QUALQUER E-MAIL DO GMAIL.
3.2.2. No ato da inscrição, o (a) estudante deverá fazer 
upload de todos os documentos exigidos no formulário, 
DIGITALIZADOS EM FORMATO PDF OU JPEG, a saber:
Documentos pessoais:
a) Cópia do RG (frente e verso);
b) Cópia do CPF;
c) Certidão de vínculo disponível no portal do aluno 
(https://seguro.uern.br/integra) ou solicitada à DIRCA 
(dirca@uern.br); 

d) Comprovante de renda – Cópia do contracheque ou 
declarações de acordo com os anexos deste Edital;
e) Cópia de uma fatura de energia atualizada;
f ) Cópia do Comprovante de Cadastramento no CadÚnico 
do responsável familiar ou do (a) estudante;
g) Dados bancários - Cópia do extrato, tela inicial do 
aplicativo ou do cartão, obrigatoriamente, da conta 
corrente no Banco do Brasil no nome do (a) estudante;
h) Certidões Negativas (Federal, Estadual e Trabalhista), 
para fim de composição do processo para pagamento do 
auxílio financeiro.
Documentos dos membros do grupo familiar:
i) Cópia do RG ou Certidão de Nascimento (menores de 
18 anos) de todos os membros que compõem o grupo 
familiar;
j) Comprovantes de renda dos membros do grupo 
familiar e do (a) estudante (declarar e apresentar a 
situação de trabalho/renda de todas as pessoas maiores 
de 18 anos, que compõem o grupo familiar), conforme o 
enquadramento listado abaixo: 
1) Trabalhadores Assalariados: 
Cópia do contracheque ou documento equivalente 
referente ao mês mais recente do corrente ano. 
2) Trabalho eventual (esporádico, sem vínculo, sem 
exigência de qualificação): 
Declaração disponível no Anexo IV deste edital. 
3) Trabalho informal (regular, porém sem recolhimento de 
imposto): 
Declaração constante no Anexo II deste Edital. 
4)Trabalho autônomo (regular, sem vínculo com instituição 
e com recolhimento de imposto)
Recibo de pagamento autônomo (RPS) ou declaração 
constante no Anexo I. 
5) Atividade rural ou pesca:
Declaração do respectivo sindicado com a especificação da 
renda ou Declaração de Atividade Rural ou Pesca fornecida 
no Anexos V deste Edital.
6) Comerciantes: 
Documento emitido por seu contador (a) (pró-labore). 
7) Aposentado/pensionista/Beneficiário de Prestação 
Continuada (BPC) e outros benefícios do INSS: 
Comprovante do site do INSS onde consta valor do 
benefício ou extrato bancário referente ao último mês. 
Os(as) funcionários(as) públicos aposentados(as) deverão 
apresentar contracheque do último mês. 
8) Comprovação de Desemprego 
Declaração de desemprego constante no Anexo VI.
3.2.3. O (a) candidato (a) quer deixar de anexar qualquer 
documento familiar obrigatório poderá ser desclassificado 
(a).
3.3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E RESULTADO
3.3.1. Após análise da documentação apresentada na 
inscrição, estabelecer-se-á um ranking crescente com base 
na renda per capita (da menor para maior renda) dos (as) 
estudantes inscritos.
3.3.1.1. Considerar-se-á apto ao recebimento do Auxílio 
Inclusão Digital o candidato que constar na lista do 
resultado final com a indicação de “Aprovado”.
3.3.1.2. Os candidatos com a indicação de “Classificados” 
comporão um cadastro de reserva para casos de 
desistência ou não preenchimento dos requisitos contidos 
neste edital e demais normas aplicáveis.
3.3.2. Em caso de empate, serão aplicados os seguintes 
critérios para desempate:
a) maior quantidade de membros da família; 
b) não residir na cidade onde seu curso é 
ofertado; 
c) maior idade. 
3.3.3. Não serão divulgadas informações sobre renda 
ou qualquer outra condição socioeconômica dos (as) 
estudantes que participarem da seleção.
3.3.4. Ficará à disposição de todos os inscritos ou de seu 
procurador e representante legal a relação completa 
dos candidatos com a respectiva renda per capita para 
eventuais recursos ou impugnações.
3.3.5. Do resultado preliminar, caberá recurso administrativo 
por meio de preenchimento de requerimento próprio 
disponível no Anexo VIII deste edital e enviado para o 
e-mail sae.prae@uern.br, que deverá ser apreciado pela 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE). 
3.3.6. O resultado final será divulgado no dia 20 de agosto 
de 2021 por meio do Jornal Oficial da FUERN – JOUERN, 
disponível no site da http://portal.uern.br/jouern/
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4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. A PRAE manterá um cadastro de reserva com os (as) 
candidatos (as) não selecionados que ficarão na suplência 
conforme ranking divulgado e segundo a ordem de 
classificação prevista neste Edital, em casos de eventuais 
substituições ou ampliações no número de auxílios.
4.2. Durante o calendário letivo, o (a) beneficiário (a) do 
Auxílio Inclusão Digital deverá, sob pena de devolução dos 
valores recebidos:
a) Manter-se matriculado em componentes 
curriculares ou atividades do calendário letivo aprovado 
pelo CONSEPE;
b) Não ser reprovado por falta;
c) Prestar quaisquer informações requisitadas 
pela PRAE referente às normas deste edital, bem como de 
seu aproveitamento acadêmico;
4.3. Os beneficiários (as) do Auxílio Inclusão Digital deverão 
apresentar comprovação simplificada da utilização 
dos recursos recebidos, conforme Instrução Normativa 
01/2021 – PRAE/UERN.
4.4. À PRAE reserva-se o direito de realizar procedimentos 
cabíveis para averiguar informações prestadas pelos (as) 
estudantes constantes no processo de inscrição ou seleção.
4.5. Poderão ser realizados procedimentos e diligências em 
caso de constatação de irregularidade ou comprovada a 
má fé nas informações prestadas, podendo beneficiário ser 
penalizado com a perda do benefício e ressarcimento do 
valor recebido ao erário estadual.
4.6. A PRAE manterá canal de atendimento para dúvidas via 
telefone e WhatsApp, por meio do número 84 98893-4855 
em horário de expediente de trabalho, e-mail e chat via 
hangouts sae.prae@uern.br.
4.7. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela 
PRAE nos limites de sua competência e em consonância 
com a Resolução 02/2020 – CD/FUERN.

Mossoró (RN), 15 de julho de 2021.
Erison Natécio da Costa Torres
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis
Portaria n° 0401-2018 – GR/UERN

ÓRGÃOS SUPLEMENTARES

EDITAL Nº 137/2021 – DEAD/
FUERN
CONVOCA TUTOR A DISTÂNCIA PARA ATUAÇÃO NO 
CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS - LIBRAS, NA 
MODALIDADE A DISTÂNCIA.

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte – FUERN, por meio da Diretoria de Educação a 
Distância – DEaD, torna pública a convocação de tutor 
a distância classificado no Processo Seletivo regido pelo 
Edital Nº17/2021 – DEaD/FUERN, para atuação no curso de 
Licenciatura em Letras - Libras, na modalidade de ensino 
a distância.

1. DA CONVOCAÇÃO
1.1. Consta no quadro abaixo o nome do candidato 
convocado para atuação como tutor no curso de 
Licenciatura em Letras - Libras, na modalidade a distância, 
de acordo com o resultado final divulgado no edital 
n°63/2021-DEaD/FUERN.

TUTORES A DISTÂNCIA

NOME DO CANDIDATO EIXO

CRISTIANE FELIX DA SILVA SANTOS EIXO 1

2. DA VINCULAÇÃO
2.1. O tutor convocado, cujo nome consta no quadro do 
item 1.1, devem enviar toda documentação descrita no 
item 2.2 deste edital, em formato PDF, para o e-mail: dead@
uern.br até às 23:59:59 do dia 16 de julho de 2021.
2.2. Os documentos a serem apresentados para vinculação 
são: 
a) Cópia de Cédula de Identidade (RG); 
b) Cópia de Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

c) Cópia de Diploma de graduação e pós-graduação (se 
houver); 
d) Cópia de comprovação de atuação na docência no 
magistério do ensino básico ou superior, experiência de no 
mínimo 1 (um) ano; 
e) Declaração de não acúmulo de bolsas UAB/CAPES 
(ANEXO I);
f ) Termo de compromisso do bolsista UAB/CAPES, frente/
verso, devidamente preenchidos e assinados (ANEXO II);
g) Declaração de disponibilidade de 20h/semanais (ANEXO 
III);
h) Cópia de comprovante de residência atualizado; 
i) Cópia do cartão bancário de conta corrente, 
preferencialmente do Banco do Brasil. lista de C
2.3. O candidato convocado que não apresentar a 
documentação até o final do período especificado 
no item 2.1 deste edital serão desclassificados e, 
consequentemente, será realizada nova convocação da 
lista de Cadastro Reserva.

Mossoró/RN, 13 de Julho de 2021
Prof. Dr. Giann Mendes Ribeiro
Diretor da DEaD/UERN 
Portaria Nº 0449/2017-GR/UERN

ANEXO I AO EDITAL N°137/2021 - DECLARAÇÃO DE NÃO 
ACÚMULO DE BOLSAS UAB/CAPES
ANEXO II AO EDITAL N°137/2021 - TERMO DE 
COMPROMISSO DO BOLSISTA UAB/CAPES
ANEXO III AO EDITAL N°137/2021 – DECLARAÇÃO DE 
DISPONIBILIDADE:

EDITAL Nº 138/2021 – DEAD/
FUERN
CONVOCA TUTOR A DISTÂNCIA PARA ATUAÇÃO 
NO CURSO DE LICENCIATURA EM MÚSICA, NA 
MODALIDADE A DISTÂNCIA.

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte – FUERN, por meio da Diretoria de Educação a 
Distância – DEaD, torna pública a convocação de tutor 
a distância classificado no Processo Seletivo regido pelo 
Edital Nº17/2021 – DEaD/FUERN, para atuação no curso 
de Licenciatura em Música, na modalidade de ensino a 
distância.

1. DA CONVOCAÇÃO
1.1. Consta no quadro abaixo o nome do candidato 
convocado para atuação como tutor a distância no curso 
de Licenciatura em Música, na modalidade a distância, 
de acordo com o resultado final divulgado no edital 
n°63/2021-DEaD/FUERN do Curso de Letras Libras, na 
modalidade a distância.

TUTORES A DISTÂNCIA

NOME DO CANDIDATO EIXO

CARLOS FERNANDES ALVES Eixo 1

2. DA VINCULAÇÃO
2.1. O tutor convocado, cujo nome consta no quadro do 
item 1.1, deve enviar toda documentação descrita no item 
2.2 deste edital, em formato PDF, para o e-mail: dead@uern.
br até às 23:59:59 do dia 16 de julho de 2021.
2.2. Os documentos a serem apresentados para vinculação 
são: 
a) Cópia de Cédula de Identidade (RG); 
b) Cópia de Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
c) Cópia de Diploma de graduação e pós-graduação (se 
houver); 
d) Cópia de comprovação de atuação na docência no 
magistério do ensino básico ou superior, experiência de no 
mínimo 1 (um) ano; 
e) Declaração de não acúmulo de bolsas UAB/CAPES 
(ANEXO I);
f ) Termo de compromisso do bolsista UAB/CAPES, frente/
verso, devidamente preenchidos e assinados (ANEXO II);
g) Declaração de disponibilidade de 20h/semanais (ANEXO 
III);
h) Cópia de comprovante de residência atualizado; 

i) Cópia do cartão bancário de conta corrente, 
preferencialmente do Banco do Brasil. lista de C
2.3. O candidato convocado que não apresentar a 
documentação até o final do período especificado no item 
2.1 deste edital será desclassificado e, consequentemente, 
será realizada nova convocação da lista de Cadastro 
Reserva.

Mossoró/RN, 13 de Julho de 2021
Prof. Dr. Giann Mendes Ribeiro
Diretor da DEaD/UERN 
Portaria Nº 0449/2017-GR/UERN

ANEXO I AO EDITAL N°138/2021 - DECLARAÇÃO DE NÃO 
ACÚMULO DE BOLSAS UAB/CAPES
ANEXO II AO EDITAL N°138/2021 - TERMO DE 
COMPROMISSO DO BOLSISTA UAB/CAPES
ANEXO III AO EDITAL N°138/2021 – DECLARAÇÃO DE 
DISPONIBILIDADE

UNIDADES ACADÊMICAS

AD REFERENDUM Nº. 02/2021 – 
FANAT
Reedita o Ad-Referendum 01/2021 - FANAT, o qual 
aprova o novo Projeto Político Pedagógico do curso de 
Bacharelado em Ciência da Computação.
 
O Diretor da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, 
na qualidade de Presidente do Conselho Acadêmico – 
Administrativo – CONSAD e no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias,
CONSIDERANDO o Memorando 28/2021 - DI, o qual requer 
a tramitação do PPC no CONSAD;
CONSIDERANDO que o PPC foi aprovado pelo 
Departamento de Informática, o qual possui a competência 
para construção e análise do mesmo;
CONSIDERANDO o calendário de reuniões ordinárias do 
CONSAD que prevê a próxima reunião para o dia 22/07, 
prazo que não atende as necessidades do DI e da PROEG.
 
RESOLVE:
Art. 1º. Reeditar o Ad-Referendum 01/2021 - FANAT, de 
02/06//2021, o qual aprova o Projeto Político Pedagógico 
do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, 
prorrogando sua validade por mais 30 dias.
Art. 2º. Este ato entra em vigor a partir da data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a 02/07/2021.

Secretaria da FANAT, 02 de julho de 2021
Prof. Dr. Francisco Chagas de Lima Júnior
Diretor da FANAT/UERN
Portaria 479/2020 - GP/FUERN

EDITAL N° 009/2021 – EMDSNF
Estabelece normas para o Programa de Formação para 
Bandas de Música.

O Programa de Formação para Bandas de Música, por meio 
dos Projetos Oficina de instrumentos de madeiras, Oficina 
de instrumentos de metal e Oficina de instrumentos de 
percussão, torna público o presente edital de seleção de 
Bandas de Música para participação nas oficinas online 
de formação musical para instrumentos de madeiras 
(flauta, saxofone, clarinete), metais (trompete, trompa, 
trombone, bombardino, tuba) e bateria e percussão. As 
inscrições deverão ser apresentadas nos termos abaixo 
discriminados:

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Programa de Formação de Bandas de Música é um 
Programa de Extensão, promovido pela UERN, por meio da 
Escola de Música D’alva Stella Nogueira Freire - EMDSNF. 
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1.2 As ações serão realizadas no formato remoto entre os 
meses de agosto e dezembro de 2021.
1.3 A formação musical proposta neste programa será 
destinada para alunos que estejam em estágio inicial 
de execução técnico-instrumental e que já possuam 
conhecimento básico de leitura de partitura.
1.4 Cada banda será contemplada com três semanas de 
formação.

2 DAS AULAS
2.1 As aulas serão realizadas conforme o cronograma 
abaixo:

OFICINA DIA/HORÁRIO.

Flauta Transversal
Bateria e Percussão 

Segunda-feira 
18:00h às 19:30h

Clarinete Terça-feira 
18:00h às 19:30h

Saxofones
Metais (trompete, trompa, trombone, 
bombardino e tuba)

Quarta-feira 
18:00h às 19:30h

3 DAS INSCRIÇÕES 
3.1 As inscrições para a seleção das Bandas de Música 
serão realizadas através do preenchimento do formulário 
de inscrição online que se encontra disponível em https://
forms.gle/hnUpa42dKA4Jnw3N8 
3.2 As inscrições ocorrerão entre os dias 26 e 30 de julho 
de 2021.
3.3 O Maestro de cada banda ficará responsável por realizar 
a inscrição de seus alunos.
3.4 A inscrição, por si só, não habilita a Banda de Música 
como participante do Programa de Formação, devendo 
seguir todo o processo de seleção estabelecido por este 
edital.

4 DA SELEÇÃO DAS BANDAS DE MÚSICA
4.1 A seleção das bandas será realizada mediante ordem 
de inscrição, registrada automaticamente pela plataforma 
de inscrição.
4.2 Serão selecionadas até 15 (quinze) Bandas de Música, 
mediante a seguinte proporção: 
a No mínimo 80% para Bandas de Música do Estado do Rio 
Grande do Norte e;
b No máximo de 20% para Bandas de Música de outros 
Estados.

5 DO RESULTADO
5.1 O resultado da seleção será divulgado conforme 
cronograma e publicado nas redes sociais do Programa 
de Formação para Bandas de Música e da Escola de Música 
D’alva Stella Nogueira Freire.

6 DO CRONOGRAMA

ATIVIDADE DATA

Publicação do Edital 16/07/2021

Período de inscrição 26/07 a 30/07/2021

Seleção das bandas 02/08/2021

Resultado 06/08/2021

Abertura Oficial 12/08/2021

Início das oficinas 16/08/2021

7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 A inscrição no Programa de Formação de Bandas de 
Música implicará na plena aceitação de todos os termos 
deste Edital.
7.2 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela 
coordenação do Programa de Bandas de Música.

Mossoró/RN, 16 de julho de 2021.
Prof. Bruno Caminha Farias
Coordenador do Programa de Formação de Bandas de 
Música

PORTARIA-SEI Nº 256, DE 13 DE 
JULHO DE 2021.
Nomeia a Comissão Editorial da Revista Pensar 
Geografia do Departamento de Geografia da FAFIC da 
UERN.

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DA UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 361/2021-GP/
FUERN de 07 de abril de 2021, e
CONSIDERANDO as decisões da Plenária Departamental do 
dia dez de junho de 2021;
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 
04410195.000127/2021-13,

RESOLVE:
Art. 1º  Nomear os docentes para formar a Comissão 
Editorial da Revista Pensar Geografia do Departamento de 
Geografia da FAFIC/UERN:
a) Filipe da Silva Peixoto;
b) Otoniel Fernandes Silva Júnior;
c) José Alexandre Berto de Almada;
d) Fábio Ricardo Silva Beserra;
e) Maria José Costa Fernandes.
Art. 2º Esta portaria entre em vigor a partir de sua 
publicação, revogada as disposições contrárias.

Mossoró, 13 de julho de 2021
Prof. Gutemberg Henrique Dias
Chefe do Departamento de Geografia - DGE/FAFIC/UERN

PORTARIA-DHI Nº 0001, DE 01 
DE JUNHO DE 2021.
Designa membros para compor a Comissão de Seleção 
discente para o Curso de Especialização (latu sensu) 
em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, do 
Departamento de História, do Campus Avançado de 
Assú - CAA, da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte – UERN.

A CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA DO CAMPUS 
AVANÇADO DE ASSÚ – DHI/CAA, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, 
CONSIDERANDO a Seção III do Regimento Geral da UERN, 
que estabelece as responsabilidades dos Departamentos 
Acadêmicos,

RESOLVE: 
Art. 1º Designar os membros para compor a Comissão 
de Seleção discente para Curso de Especialização (latu 
sensu) em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, do 
Departamento de História, do Campus Avançado de Assú 
- CAA, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
– UERN, a saber:
I. Professora Jovelina Silva Santos (presidente da Comissão),
II. Professor Fábio André da Silva Morais (membro) e
III. Professora Soraya Geronazzo de Araújo (membro). 
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas 
as disposições contrárias.

Assú, Rio Grande do Norte. 01 de junho de 2021.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Rosenilson da Silva Santos 
Chefe Pro Tempore do Departamento de História – DHI
Portaria Nº 30/2021-GP/FUERN de 08 de janeiro de 2021

EDITAL Nº 03/2021-COMISSÃO 
ELEITORAL-DCB
A Comissão Eleitoral constituída pela Portaria nº 2/2021–
DCB/FACS/UERN, torna pública a lista dos eleitores aptos 
a votar nas eleições de 11 de agosto de 2021, para Chefe 
e Subchefe do Departamento de Ciências Biomédicas 
para o biênio 2021-2023, nos termos da Resolução nº 
014/2020-CONSUNI e 002/2021-CONSUNI, e de acordo 
com o EDITAL Nº 01/2021-COMISSÃO ELEITORAL-DCB.

I - DAS LISTAS DE ELEITORES
Art. 1º As listas de eleitores dos segmentos docente, 
discente e técnico-administrativos foram emitidas pela 
PROEG/DIRCA e PROGEP/DRH, conforme estabelecido pela 
Resolução nº 014/2020-CONSUNI.

Docentes efetivos:
Adolpho Pedro de Melo Medeiros
Aldo Coutinho
Aline Maria Cavalcante Gurgel
Allyssandra Maria Lima Rodrigues
Alvaro Marcos Pereira Lima
Ana Claudia de Oliveira
Ana Maria de Lima Dantas
Ana Paula Ferreira Luz
Andre Aleixo Pereira Hipolito Dantas
Andre Lima Batista
Andrea Taborda Ribas da Cunha
Antonio Vicente Dias de Andrade
Aurea Christina de Lima Ferreira
Camila Gomes Fernandes de Souza
Carlos Menandro de Lima Firmino
Carolina Vannucci Vasconcelos Nogueira Diogenes
Cláudia Leite Rolim Moreira
Cleber de Mesquita Andrade
Cristianny Cardoso de Souza
Diego Rosado de Miranda
Ellany Gurgel Cosme do Nascimento
Epaminondas de Medeiros Jácome
Fabiano Rodrigues Maximino
Fausto Pierdona Guzen
Flavio Henrique Amaral Pires Veras
Francisco Deoclecio Damesceno Rocha
Gilka Firmino Torres Barisic
Gilmar Verissimo Torres
Hougelle Simplicio Gomes Pereira
Isabelle Cantidio Fernandes Diogenes
Isac Axel de Medeiros Nogueira
Izete Soares da Silva Dantas Pereira
Janina Marinho Bezerra de Oliveira Brasil
Jeronimo Dix-sept Rosado Maia Sobrinho
Joana Rosa Costa Nogueira
João Paulo Gurgel e Medeiros
José Edvan de Souza Júnior
Jose Rodolfo Lopes de Paiva Cavalcante
Laura Janne Lima Aragao
Marcela Alves Lima Abrantes
Osvani da Silva Goes Mendes
Patricia Batista Barra Medeiros Barreto
Patricia Estela Giovanini
Patricia Jovelina de Freitas
Paula Vivianne Souza de Queiroz
Raimundo Rosendo de Oliveira
Regina Celia Fernandes Rufino
Rejane Maria de Oliveira Holanda
Sheila Ferreira Maynarde
Sonia Elizabeth Lopez Carrillo
Starlynn Freire dos Santos
Stephan Barisic Junior
Tammy Rodrigues
Thales Allyrio de Medeiros Fernandes
Valvenarques Bezerra Pedrosa
Wogelsanger Oliveira Pereira

Docentes provisórios:
Adalberto Amorim Mesquita
Antonio Anderson Fernandes Freire
Emiliano da Costa Pereira
Fernanda Natália Antoneli
Hevila Suelen Neri de Lima
Keilerte Renes Gurgel Paiva
Leandro Michel do Rego Lima
Ligia Cristina Azevedo Sousa
Luna Caeecilia de Souza Dantas
Mario Luan Silva Medeiros
Paula Alves Freitas Menezes
Richardeson Fagner de Oliveira Grangeiro

Técnico-administrativos:
Clivânia Gleysa Moura da Silva
Hildebrando Judson Brito de Sousa
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Discentes:
Adriana Kiessler Trevisan
Agata Alkimin de Freitas
Aguida Mesquita Torres Neta
Alan Gonzaga da Silva
Alan Lopes de Oliveira
Alcivan Batista de Morais Filho
Alice Maria Camara Alves
Aline Ferreira Cuffari
Aline Thaiz Nunes Gomes
Alison Jesissai Pinto Gurgel
Allison Gleiber de Souza Barros
Almir da Veiga Araújo
Amanda Jales de Medeiros Silva
Amanda Metsa da Silva Cardoso
Ana Barbara Filgueira dos Santos
Ana Carine Guedes Pinheiro
Ana Carolina Alves de Oliveira
Ana Caroline dos Santos Araujo
Ana Caroline Moreira Braga
Ana Clara Costa Pinheiro
Ana Cristina Pereira dos Santos
Ana Gabriela Miranda Barbosa
Ana Heloisa de Sousa Pimenta
Ana Karoline Lima Costa e Silva
Ana Karollyne Salviano Ferreira de Melo
Ana Luiza Cardoso Pereira Matoso
Ana Maria Nogueira Bessa
Ana Paula Andrade Meireles
Ana Paula Freire Cruz
Ana Valeria Cibulski
Andre Carlos de Souza Santos
André Moura de Britto
Andreina Marina Reboucas de Oliveira
Antônio Almeida dos Santos Filho
Antônio de Medeiros Pereira Filho
Antônio Gilcefran Fernandes Freitas Júnior
Arione Alves de Oliveira
Arthur Martins Campani
Arthur Miranda Sampaio
Aryane Bastos de Souza
Augusto Antônio da Fonsêca Neto
Augusto Ítalo Matos Carvalho
Auriclenes Jose dos Anjos
Bárbara Hellen de Oliveira
Bárbara Maya Austregésilo de Alencar
Beatriz Elarrat Canto Cutrim
Beatriz Freitas Sousa Basilio
Beatriz Gouveia Cruz
Beatriz Rodrigues Cândido
Bianca Nayara Leite Siqueira
Bianca Rayanny Firmino de Paiva
Bruna Baioni do Nascimento
Bruna Calaca Araujo
Bruna Prado de Oliveira
Bruna Souza Ferreira
Bruno dos Santos Ramalho
Bruno Garcia Leopoldo
Bruno Maxmiliano Filgueira de Moura
Carla Cristiane Rodrigues dos Santos
Carolina Pinheiro Pereira
Caroline Gomes Caldas Leonardo
Cássia Lorena de Oliveira Leite e Freitas
Catarina Sepini Pires Grilo
Clara Neckel Kupka
Claudia Karolline Costa de Souza
Claudimar Freire
Conrado Franco de Oliveira
Cristolesson Amorim Sales
Dáfne Ferreira Cavalcante
Daiane Débora Beilfuss
Dallianny Gonçalves de Sousa Martins
Daniel Ribeiro Diniz
Daniela Dutra de Oliveira
Daniele Cristina Vicentin
Danielle Correia Furtado
Danilo Alvarenga Ferreira
Dara Aparecida Silva Amaral
Deborah de Oliveira Magalhaes
Déborah Kellyn Maia Ximenes
Diego do Nascimento Santana
Diego Ferreira de Melo
Dominique Oliveira Barreto de Freitas

Edmilson Alves Neto
Eduarda Pauli Baumgarten
Eduardo Bulhoes Leopoldo da Camara
Emanuele Rodrigues de Barros
Emmanuel Fernandes Gadelha
Eric Malveira dos Santos
Erick David de Souza Castro
Erislany Kessia Sousa de Assis
Everton Fritzen
Fabricio Cardoso de Queiroz
Fabrício Carlos Ferreira
Felipe Alves de Lima
Felipe Barbosa Miossi
Felipe Nunes de Araújo
Fernanda Clara da Silva
Fernanda Ganasini
Fernanda Maria Viana do Amaral
Fernanda Melo Gadelha Sarmento
Flavia Maria Amorim Costa
Flávia Trindade Picolo
Francisco Chagas Alves Galvão
Francisco Ednaldo da Silva
Francisco Marlon de Oliveira Damasceno
Francisco Rodrigues Lima Neto
Gabriel Bonifacio Araujo
Gabriel de Oliveira Moura Cunha
Gabriel de Sousa Marinho
Gabriel Silva de Carvalho Ponciano
Gabriel Xerez de Oliveira
Gabriela Muryel Lambiazzi
Gabriela Zanotto Della Giustina
Gabrieli da Silva Afonso
Geovana Mota Rodrigues
Gian Carlos Tatsch
Girlane Maria Costa
Giulia Mendonca da Silveira
Givanildo Franco do Nascimento
Grasiele Dadalto
Guilherme Aresi da Silva
Gustavo Martim de Barros Suassuna
Hariadne de Souza Viçoto
Havila Dominique do Nascimento Silva
Heitor Aquino Fernandes.
Heitor Lênin Lisboa dos Santos
Henrique Rangelly Gabriel de Melo
Herculano Lins Oliveira
Heverton Chaves Freitas
Heverton dos Santos Borem
Hortencia Luara Santana de Melo
Iago Felipe Camilo Souza
Igara Araujo Tavares
Igo Marcel Medeiros Bezerra
Igor Freitas Moura
Ilensan Ermance Jácome Oliveira
Inacia Allyne Fernandes Lobato
Inácia Jordana de Oliveira Santos
Inavan Emerson da Costa Dantas
Indira Coan Zanata
Irenice Ferreira da Silva
Isaac de Moura Dantas
Isabella Barrozo Assef
Isabella Bueno dos Santos
Isabelle Ragni Xavier
Isabelle Rodrigues Menezes
Iuli Salomé Pinheiro Soares
Ivete Larissa de Aguiar Fernandes
Izabella Nogueira Rodrigues
Jaderson Pimenta Melo
Janaína Firmino Blanquett Vidal
Jandilson Jales Aires Dantas
Janilene da Silva Siqueira
Jaqueline Pegoraro
Jarison Ferreira Aquino
Jaritha dos Anjos Tokumi Rodrigues
Jeickson Eduardo Marcelino de Souza Filho
Jennifer Rodrigues Dalencar
Jeones Oliveira Gomes do Rego
Jeronimo Rosa de Assis e Assuncao
Jessica Rayanni Martins Faria Goncalves
Jéssica Viviane Chaves de Castro
Jessyca Coelho Rocha
Joao Lucas de Paiva Paulino
Joao Lucas Filgueira Nogueira

Joao Paulo da Silva Liberalino
Joao Paulo Queiroz Cardoso da Cunha
João Pedro Veras Muniz Farias
Joao Victor Borges
Joao Vitor Paulino Sousa e Silva
Joao Vitor Salim Sangy
Jofranklin Dantas de Andrade
José Adaisio Pinheiro Júnior
José de Anchieta Batista
José Jogivaldo Pessoa
José Makary Paiva do Amaral
José Neto de Oliveira
Jossiane Silveira de Freitas
Joyce Lopes Vieira
Juan Felippe Lençone de Oliveira
Julia Freitas Carneiro
Juliane Marry de Araújo
Junia Camile Pinheiro
Karem Jales Carlos
Karen Gibson Terra Ferreira Martins
Kariny Reis Pereira
Ketling Lais Konzen
Kimberlly Aparecida de Sousa Ferreira
Lais Fernandes
Laíse Carla da Costa Felisberto
Lana Gabrielle Marreiros Santos
Lanay Fernandes Matos
Lara Candice Costa de Morais
Lara Victória Rebouças Aragão
Larissa Denise Oliveira Dantas
Larissa Mendes Sousa
Larysy Raquelly Vidal de Souza
Laura de Conto Menezes
Layana Gomes da Fonseca
Leandro da Cruz Martins
Leandro Diniz da Silva
Leila Matias de Almeida
Leonardo Henrique Klichowski
Leonardo Lacerda Amaral
Leticia Amanda Elsenbach
Leticia Batista da Costa
Letícia de Lima Mendonca
Leticia Gama Rubia
Liliany Mirelly Bezerra Alves
Linaiara Bezerra Rodrigues
Lindercy Francisco Tomé de Souza Lins
Loren Dias Braga Barroso
Lorena Pereira Vieira
Luan Tales Costa de Paiva Vasconcelos
Luana Araujo Moreira
Luana Natalia de Sena Costa
Luann Gabriel Porpino Sales
Lucas Hiroshi Mano
Lucas Pontes Nunes Carlos
Lucy Heledy Oliveira Rocha
Luisa Silva de Azevedo
Luiz Eduardo Araujo de Carvalho
Luiz Gabriel Manini Minto
Marcela de Oliveira Torres Bezerra Freire
Marcella Junqueira Stocco
Marcelo Augusto Araújo Castro
Marconi Edson Maia Júnior
Marcos de Andrade Pinheiro
Marcos Oliveira
Marcos Paulo Silva Fernandes
Maria Alicia Borges Morais
Maria Candida de Paiva Rodrigues
Maria Clara Santos Rocha
Maria Eduarda Martins Chaves
Maria Karoline Silveira Cavalcante
Maria Luiza de Oliveira Bezerra
Mariana de Moura Goes
Mariana Ferreira Augusto
Mariana Ferreira Matos
Mariana Lima da Nobrega
Marjorye Jordan Montandon Borges
Maronilson Soares Leite
Matheus Alves Vieira
Matheus Christian Marques Carlos Leite
Matheus de Oliveira Lacerda Mira
Matheus dos Santos Fragoso
Matheus Ferreira Feitosa
Mayza Cristine de Oliveira Freitas
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Melina Meiroz Grilo da Costa Ferreira
Michele Oliveira Silva
Michell Hiaggo Fernandes de Paiva Holanda
Mikaelli Curinga de Souza
Milena Gouveia Paiva
Milena Medeiros Falcão
Millena Fontes Soares
Mirella Pascoal Pereira Sombra
Mitchelly Glalik Alves
Monica Liziane Dalla Pozza
Mycaele Carine dos Anjos Senra
Nadson Alves do Nascimento
Natacha dos Santos Meira
Natalia Mendonca Oliveira
Natanias Macson da Silva
Nathalia Ancovitt Vaz Ribeiro
Nathalia Goncalves da Silva
Nícolas Patrícius de Medeiros Leite
Niedja Fernanda Nobre dos Santos
Olimpio Duarte Silva Magalhaes
Olivia Crippa Zacche
Pablo Uilier Pacheco Rodrigues
Pamela Paulino Aureliano
Paula Cristina de Melo Santos
Paula Lazzari Branquinho
Paulo Cesar de Santiago Filho
Paulo Gabriel de Lima
Pedro Afonso Oliveira Dias Rêgo
Pedro do Vale Cardoso
Pedro Felipe Alves de Souza
Priscila Araújo Façanha
Rafaela Cristina Curti
Rafaela de Freitas Felix
Rafaela Dias Adami
Rafaela Duarte Vergna
Rafaella Cristina Tavares Belo
Rafaella da Costa Mattos
Ramon Honorato dos Santos Barros
Raphael Alves Rangel
Raquel Andrade Dantas
Raul Luis Barreto Arrais
Renata Clazzer
Renata Delgado Milani
Renata Patricia Vieira da Cunha
Renata Paula de Sousa Azevedo Henriques
Rhuda Barbalho de Macedo
Rodrigo Alves de Melo
Ronaldo Adao da Silva Filho
Sabrina Alves da Silva
Sabrina Mércia dos Santos Siebra
Sabrina Santiago Loureiro
Sadi Bruno Freitas Santin
Samuel Araujo Santos
Samuel Marcondes Puker de Sousa
Samya Sayonara Rocha Santos Freire
Sandy Albuquerque Silveira Feitosa
Sara Gardenia da Nobrega
Sara Mikaely Lopes da Costa
Sarah Lis Araújo Melo
Sarah Silvestre Figueiredo
Sergio Henrique Rezende Crivelaro
Silvia Barbosa do Carmo
Simone de Carvalho Caminha
Sophia Brito de Mello
Stephany Nunes da Silva
Sulyanne Saraiva de Almeida
Suyane Bezerra Mota
Suyane Maria Paiva Pimenta
Taiane Aparecida da Silva Ferraz
Talissa Coeli Silva
Tâmara Rayane Lúcio da Silva Moura
Tassio Danilo Rego de Queiroz
Tatiana Leal Marques
Tatiane Ribeiro da Fonseca
Taue Posada Pereira
Thaianne de Paula Santos
Thais de Oliveira Palmieri
Thalita Duarte de Souza
Thalita Pimentel dos Santos
Thawana Maria Rego Dantas
Thiago Gurgel Regis
Thiago Luis de Holanda Rego
Thiago Reinaldo Maia de Freitas

Thierry Gurgel Fernandes de Gois
Valdomiro Raimundo da Silva Junior
Vanessa Lima Barbosa
Vanessa Regina de Morais
Vanessa Sá Magalhães e Barros
Veronica Senna Marra
Victor Sena Nogueira Wojcieszyn
Vinicius Veras Ribeiro
Virgilio Vasconcelos Naves
Vivian Pinheiro Barreto
Viviane Alves Martins de Lima
Wallyana Esperança de Vasconcelos Pontes
Weverson da Silva Martins
Wilgna Begna Ferreira Pereira
Yago Miranda de Oliveira
Yago Vieira Xavier da Costa
Yasmim de Vera e Ayres

II - DO DIA DAS ELEIÇÕES
Art. 2º Conforme o Calendário da Eleição, especificado no 
EDITAL Nº 01/2021-COMISSÃO ELEITORAL-DCB, a eleição 
será realizada no dia 11 de agosto de 2021 nos horários 
das oito às vinte e duas horas (08:00 às 22:00) através da 
Plataforma Integra.
Art. 3º Cada eleitor poderá votar uma única vez.
Art. 4º O eleitor deverá votar por meio da Plataforma 
Integra, em dia e horário estipulados no artigo 2º, 
utilizando sua senha pessoal para acesso.
Art. 5º Os casos omissos serão decididos pela plenária do 
Departamento de Ciências Biomédicas.

Mossoró, 10 de julho de 2021.
PROF. JOSÉ EDVAN DE SOUZA JÚNIOR
PRESIDENTE
TNS CLIVÂNIA GLEYSA MOURA DA SILVA
SECRETÁRIA
PROF. ÁLVARO MARCOS PEREIRA LIMA
MEMBRO
PROF. PATRÍCIA BATISTA BARRA MEDEIROS
MEMBRO
TNM VALQUIRIA MARIA SANTOS DA SILVA
MEMBRO
TNM HILDEBRANDO JUDSON BRITO DE SOUSA
MEMBRO
DISCENTE HERCULANO LINS OLIVEIRA
MEMBRO

TERMO ADITIVO Nº 01 AO 
EDITAL Nº 01/2021-COMISSÃO 
ELEITORAL-DCB
A Comissão Eleitoral constituída pela Portaria nº 2/2021–
DCB/FACS/UERN, torna público o Termo Aditivo nº 01 ao 
EDITAL Nº 01/2021-COMISSÃO ELEITORAL-DCB.

I – DA RETIFICAÇÃO DO CALENDÁRIO ELEITORAL
Art. 1º Fica redefinido como período final para campanha 
eleitoral o dia 10 de agosto de 2021.
Art. 2º O período da campanha eleitoral passa a ser entre os 
dias 26 de julho de 2021 e 10 de agosto de 2021.
Art. 3º Este edital entrará em vigor após sua publicação no 
JOUERN.

Mossoró, 16 de julho de 2021.
PROF. JOSÉ EDVAN DE SOUZA JÚNIOR
PRESIDENTE
TNS CLIVÂNIA GLEYSA MOURA DA SILVA
SECRETÁRIA
PROF. ÁLVARO MARCOS PEREIRA LIMA
MEMBRO
PROF. PATRÍCIA BATISTA BARRA MEDEIROS
MEMBRO
TNM VALQUIRIA MARIA SANTOS DA SILVA
MEMBRO
TNM HILDEBRANDO JUDSON BRITO DE SOUSA
MEMBRO
DISCENTE HERCULANO LINS OLIVEIRA
MEMBRO

Edital Nº 02/2021 – Comissão 
Eleitoral/FACEM/UERN
A Comissão Eleitoral constituída pela Portaria n° 008/2021/
GD/FACEM de 25 de maio de 2021, publicada no JOUERN, 
edição Ano III, No 088, de 25 de junho de 2021, com fulcro 
nas Resoluções Nº 014/2020 e 02/2021 do Conselho 
Universitário (CONSUNI) informa a relação de pedidos de 
registros de candidatura às vagas de Diretor e Vice-Diretor, 
para o mandato correspondente ao período de jun/2022 
a jun/2026:

Diretor:
Prof. Leovigildo Cavalcanti de Albuquerque Neto.
Vice-Diretor:
Prof. Sérgio Luiz Pedrosa Silva.
Mossoró-RN, 13 de julho de 2021

PORTARIA-SEI Nº 255, DE 12 DE 
JULHO DE 2021. 
Estabelece as regras para análise e validação das 
atividades complementares dos Discentes do Curso de 
Direito - Campus Natal.

O Chefe do Departamento de Direito – CAN/UERN, no uso 
de suas atribuições legais e estatuárias.
CONSIDERANDO, a necessidade de padronização dos 
procedimentos para análise e validação das atividades 
complementares dos discentes do Curso de Direito – 
Campus Natal.

RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer as regras para análise e validação das 
atividades complementares dos discentes do curso de 
Direito – Campus Natal. 
Art. 2º As atividades complementares constituem um 
conjunto de estratégias didático pedagógicas que 
permitem, no âmbito do currículo, a articulação entre 
teoria e prática e a complementação dos saberes e 
habilidades necessários, a serem desenvolvidas durante o 
período de formação acadêmica do estudante, conforme 
regulamentação específica prevista no PPC. 
Parágrafo único. Não poderá ser atribuída nota às 
atividades complementares, apenas contabilização de 
carga horária. 
Art. 3º As atividades complementares, de natureza 
obrigatória, de livre escolha do/a aluno/a, dentre aquelas 
expressamente previstas no Regulamento, deverão ser 
ajustadas entre o/a discente e a orientação acadêmica 
do curso, devendo o seu conteúdo ter afinidade com 
a formação profissional e áreas afins, compreendendo 
ensino, pesquisa e extensão, totalizando uma carga horária 
de 300 (trezentas) horas-aulas, perfazendo um total de 
aproximadamente 8,2% (oito vírgula dois por cento) da 
carga horária total do currículo pleno. 
Art. 4º São consideradas atividades complementares: 
I. Atividades de iniciação à docência; II. Atividades de 
iniciação à pesquisa; III. Atividades de extensão; IV. 
Produção técnica e científica; V. Atividades artísticas e 
culturais; VI. Atividades do movimento estudantil; VII. 
Estágio curricular não obrigatório; VIII. Outras atividades 
estabelecidas pelo projeto pedagógico de cada curso, e 
que não se caracterizem como componentes curriculares 
previstos neste Regulamento. Parágrafo único. Não 
pode haver substituição da carga horária de atividades 
complementares por outros componentes curriculares, e 
nem o contrário. 
Art. 5º As atividades complementares realizadas de forma 
virtual/online deverão ser enviadas para o e-mail do Curso 
de Direito - CAN acompanhadas do link de validação, sendo 
de inteira responsabilidade do discente o fornecimento do 
link. 
Art. 6º Nas atividades complementares em formato físico, 
o documento comprobatório deverá ser escaneado/
digitalizado em formato PDF e enviado para o e-mail do 
Departamento de Direito – CAN para validação. Parágrafo 
único. No ato do envio, o discente deverá indicar o caminho 
do drive eletrônico em que se encontra o arquivo enviado, 
para posterior análise da orientação acadêmica. 
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Art. 7º A validação das atividades complementares ficará a critério da orientação acadêmica, 
sendo que será dada total prioridade aos discentes matriculados nos 02 (dois) últimos 
períodos do Curso de Direito – CAN. 
Art. 8º Para fins de integralização curricular do Curso de Direito - CAN são consideradas 
atividades complementares, respeitados os limites estabelecidos:

ATIVIDADE 
COMPLEMENTAR

REQUISITO DE 
VALIDADE

CARGA HORÁRIA 
VÁLIDA

CARGA HORÁRIA 
MÁXIMA

01 (uma) monitoria
Disciplina pertencente 
ao currículo do Curso de 
Graduação em Direito

-
Carga horária de 

50% (cinquenta por 
cento) do total

Participação em 
programas de iniciação 
científica

Orientação por professor -

Limitada a 90 
(noventa) horas- 
aulas em todo o 

curso de graduação, 
para fins de 

aproveitamento

Participação em 
Grupos de Estudos

Aprovação pela 
Orientação Acadêmica 
– Orientação por 
professores do curso

-

Limite de 30 (trinta) 
horas-aulas em 
todo o curso de 

graduação

Trabalhos 
desenvolvidos, na área 
jurídica ou afins

Orientação docente, 
apresentados na IES 
(extra-sala de aula 
e extra-disciplina 
curricular específica), 
em eventos científicos 
específicos ou seminários 
multidisciplinares

20 (vinte) horas/aulas 
por trabalho

Limite máximo de 
60 (sessenta) horas/

aulas em todo o 
curso de graduação

Livros ou capítulos de 
livros publicados na 
área jurídica ou afins

Registro do nome da  IES 40 (quarenta) horas/ 
aulas por trabalho Limitado a 02 (dois)

Trabalhos científicos, 
na área jurídica ou 
correlatas, publicados 
em revista

Registro do nome da IES

Revista de circulação 
nacional: 30 (trinta) 

horas- aulas; 
Circulação regional: 

20 (vinte) horas-
aulas; Circulação 

local: 10 (dez) horas-
aulas por trabalho

Limitado, no 
máximo, dois 

trabalhos

Publicação em anais de 
trabalhos apresentados 
eventos científicos

Mencionar o nome da 
IES ou instituição de 
incentivo à pesquisa 
acadêmica

15 (quinze) horas/
aulas por trabalho

Limitado a, no 
máximo, 45 

(quarenta e cinco) 
horas/aulas em 
todo o curso de 

graduação

Publicação de 
trabalhos, na área 
jurídica ou afins, em 
páginas eletrônicas da 
Internet

Registro do nome da 
IES – Aprofundamento no 
estudo da matéria

03 (três) horas/aulas 
por trabalho

Limite de 15 (quinze) 
horas/aulas

Premiação em 
Concursos de 
Monografias ou 
similares

Área jurídica ou afins 20 (vinte) horas/aulas 
por premiação

Limite de duas em 
todo o curso de 

graduação

Estágios 
extracurriculares em 
órgãos públicos ou 
instituições privadas 
conveniadas ou 
cadastradas junto a 
IES, desempenhando 
atividades relacionadas 
à prática das carreiras 
jurídicas

Orientação e 
Atendimentos 
às exigências 
regulamentares

Até 40 (quarenta) 
horas/aulas por 

semestre

Limite de 160 (cento 
e sessenta) horas/
aulas em todo o 

curso de graduação

Vínculo empregatício 
com o poder público 
ou instituições privadas 
cadastradas junto à 
Faculdade de Direito

Desempenho atividades 
estritamente relacionadas 
à prática das carreiras 
jurídicas

40 (quarenta) horas/ 
aulas por semestre

Limite de 160 (cento 
e sessenta) horas/
aulas em todo o 

curso de graduação

Participação em 
projeto de extensão, 
na área jurídica ou 
correlata

Desenvolvido por IES, 
aprovado pela Pró-
Reitoria de Extensão ou 
órgão similar

Até 80 (oitenta) 
horas/aulas por 

projeto
Limitado a dois

Participação no 
Projeto Institucional 
Atividade Curricular na 
Comunidade

- 60 (sesenta) horas- 
aulas

Limitada a um 
semestre

Participação em 
congressos, seminários, 
palestras, jornadas, 
conferências, 
simpósios, semanas 
acadêmicas e 
congêneres, na área do 
Direito ou afins

-

Aproveitamento de 
acordo com a carga 
horária expressa no 

certificado

Limitada a um total 
de, no máximo, 100 
(cem) horas/aulas 

em todo o curso de 
graduação

Participação em 
cursos de extensão, 
atualização ou 
congêneres, na área 
jurídica ou afins

-

Aproveitamento de 
acordo com a carga 
horária expressa no 

certificado

Até o limite de 100 
(cem) horas/aulas 

em todo o curso de 
graduação

Comparecimento 
comprovado a 
audiências judiciais, 
sessões de tribunais 
administrativos e 
judiciais e júris

-

02 (duas) horas/aulas 
por audiência e 04 

(quatro) horas/aulas 
por júri

Audiência: até o 
limite de 30 (trinta) 

horas/aulas
Júri: até o limite de 
60 (sessenta) horas/

aulas

Participação ativa em 
sessão do júri popular, 
na qualidade de 
estagiário

-
10 (dez) horas/aulas 

por sessão do júri 
popular

Até o limite de 40 
(trinta) horas/aulas, 

em todo o curso

Participação na 
organização, 
coordenação ou 
realização de cursos 
e/ou eventos 
científicos internos ou 
externos à UERN, de 
interesse desta ou da 
Comunidade

Na área jurídica ou afins

Até 05 (cinco) 
horas/aulas por 

evento, de acordo 
com avaliação 
do Orientador 

Acadêmico

Limitado, a, no 
máximo, 15 (quinze) 

horas/aulas em 
todo o curso de 

graduação

Participação 
na organização 
de periódicos 
informativos, home 
page do curso, do 
Centro Acadêmico, 
dentre outros

-

Até 05 (cinco) horas/
aulas semestre letivo 

de participação, 
de acordo com 

avaliação do 
Orientador 
Acadêmico

Limitado a, no 
máximo 20 (vinte) 

horas/aulas em 
todo o curso de 

graduação

Representação 
estudantil nos diversos 
órgãos e conselhos 
universitários ou 
representação de 
classe (líder de turma)

-

Até 10 (dez) 
horas/aulas por 
semestre letivo 
de participação, 
de acordo com 

avaliação do 
Orientador 
Acadêmico

Limitado a, no 
máximo, 20 (vinte) 

horas/aulas em 
todo o curso de 

graduação

Trabalho na 
organização de 
campanhas de 
voluntariado ou 
programas de ação 
social, realizadas ou 
apoiadas pela UERN

-

Até 04 (quatro) 
horas/aulas por 

evento, de acordo 
com avaliação 
do Orientador 

Acadêmico

Limitado a, no 
máximo, 12 (doze) 

horas/aulas em 
todo o curso de 

graduação

Participação em visitas 
programadas, desde 
que não contabilizada 
na carga-horária de 
disciplina

-

Até 04 (quatro) 
horas/aulas por 

evento, de acordo 
com avaliação 
do Orientador 

Acadêmico

Limitado a, no 
máximo 20 (vinte) 

horas/aulas em 
todo o curso de 

graduação

Participação 
em programas 
de intercâmbio 
institucional, nacional 
e/ou internacional

-

Até 20 (vinte) 
horas/ aulas por 

programa, de acordo 
com avaliação 
do Orientador 

Acadêmico

Limitado a, no 
máximo 40 

(quarenta) horas/
aulas em todo o 

curso de graduação

Participação, com 
frequência e aprovação, 
em cursos de idiomas, 
comunicação e 
expressão e de 
informática, realizados 
durante o período do 
curso de Direito, cujas 
cargas horárias não 
tenham sido objeto de 
validação de disciplina 
ou aproveitamento de 
estudos

-
Até 10 (dez) horas/
aulas, por curso ou 

semestre

Limitado a, no 
máximo, 30 (trinta) 

horas/aulas em 
todo o curso de 

graduação

Participação em 
eventos esportivos 
relacionados com a 
atividade acadêmica

- 02 (duas) horas/aulas 
por evento

Limite de 06 (seis) 
horas/aulas em 
todo o curso de 

graduação

Art. 9º Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Publicação - JOUERN (16/07/2021) (10395376)         SEI 04410086.000984/2021-42 / pg. 155



EXPEDIENTE

O Jornal Oficial da FUERN é uma publicação da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, instituída pela Resolução 
de Nº 05/2018 - CD, de responsabilidade da Agência de Comunicação da UERN.

CONSELHO DIRETOR DA FUERN

Prof. Dr. Pedro Fernandes Ribeiro Neto
Presidente

Profª. Drª. Fátima Raquel Rosado Morais
Presidente em exercício da Fuern

COMISSÃO DO JORNAL OFICIAL DA FUERN

Luziária Firmino Machado Bezerra
Direção
Rodrigo Vicenti Medeiros de Oliveira
Edição
Isadora Eleutério de Paiva Sousa
Planejamento Gráfico
Jhonny Fernandes Lopes
Diagramação
Renatha Rebouças de Oliveira
Assessoria Técnica

Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - FUERN
Rua Almino Afonso, 478 - Centro - Mossoró/RN
CEP: 59.610-210 | reitoria@uern.br | 84 3315-2145

JOUERN Mossoró, 16 de julho de 2021
Ano III | Nº 091JORNAL OFICIAL DA FUERN

20

Publicação - JOUERN (16/07/2021) (10395376)         SEI 04410086.000984/2021-42 / pg. 156


	Projeto Pedagógico (10395097)
	Resolução 33/2021 - CONSEPE (10395149)
	Homologação  (10395306)
	Publicação - JOUERN (16/07/2021) (10395376)

