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 EDITAL Nº 03/2017 – PPCL/UERN 
SEGUNDA CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS  

  
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem (PPCL), da Universidade             
do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), torna público, pelo presente Edital, a segunda convocação do                 
processo seletivo de alunos especiais para o Curso de Mestrado Acadêmico em Ciências da Linguagem. 
  
1 RESULTADO 
1.1 Alunos Especiais selecionados para a Disciplina “Linguagem e Mídias”(45/03) 
Professores: Dr. Francisco Paulo da Silva e Dra. Marcília Luzia Gomes da Costa Mendes 
Início das Aulas: A partir do dia 16 de fevereiro - Quinta-Feira/Vespertino - 13h30 às 17h05 

Catarina Ferreira Alves 

 
2. INSCRIÇÃO NA DISCIPLINA COMO ALUNO ESPECIAL  
2.1. O candidato aceito, nesta seleção, deverá efetuar sua inscrição como aluno especial, pessoalmente ou               
por procuração, até o dia 07 de fevereiro de 2017, no horário de 08h:00m às 10h:30m e de 14h:00m às                    
17h:00m, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem/Faculdade de            
Letras e Artes – FALA, localizada no Campus Universitário Central - Setor I - BR 110, KM 48 - Av.                    
Prof. Antônio Campos, Costa e Silva - CEP: 59.625-620 - Mossoró-RN.  
2.2. Para efetuar a inscrição na disciplina como aluno especial, o candidato deverá apresentar os seguintes                
documentos: 
a) Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00 (cem reais),                 
depositados nominalmente, ou por transferência, na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Agência:          
2380, Operação: 003 e Conta: 3010-1), em nome da FUNCITERN - CIÊNCIAS DA LINGUAGEM              
(IMPORTANTE: não serão aceitos depósitos efetuados via envelope, nem pagamento em espécie); 
b) Cópia do Diploma de conclusão de graduação ou Certificado de conclusão de Curso.  
2.3.O candidato selecionado perderá a vaga se, no período da inscrição na disciplina como aluno especial,                
não entregar o diploma de graduação ou o Certificado de conclusão de Curso;  
2.4. A não realização da inscrição na disciplina como aluno especial, no período indicado neste Edital,                
acarretará a desclassificação do(a) candidato(a), cabendo à coordenação do PPCL convocar o(a) próximo(a)             
da lista na ordem de classificação, concedendo-se prazo para comparecimento e realização da inscrição na               
disciplina escolhida, mediante edital.  
  

 
Mossoró/RN, 06 de Feveiro de 2017.  
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