
 

ADITIVO Nº 01/2018 DO EDITAL N°. 16/2017 – PPCL/UERN  

SELEÇÃO PARA O MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DA LINGUAGEM 
 

Considerando a ocorrência de problemas técnicos na plataforma de inscrição, a Coordenação do             
Programa de PósGraduação em Ciências da Linguagem (PPCL), da Universidade do Estado do Rio              
Grande do Norte (UERN), no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público aos               
interessados que: 
 
RESOLVE: 
1º) Alterar o item: 
3.2 As inscrições serão realizadas, exclusivamente, através do preenchimento do formulário on-line, no             
link <https://goo.gl/8zzWJY>, até 23:59 hs do último dia da inscrição, indicado no calendário deste              
Edital. 
 
para  
3.2 As inscrições serão realizadas, exclusivamente, através do preenchimento do formulário on-line, no             
link <https://goo.gl/NQucH2>, até 23:59 hs do último dia da inscrição, indicado no calendário deste              
Edital. ATENÇÃO: Todos os documentos comprobatórios exigidos devem ser enviados para o email:             
ppcl.uern@gmail.com 
 
2º) Prorrogar O PERÍODO DAS INSCRIÇÕES, conforme quadro abaixo: 
 
8 CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

Publicação do edital: 15 de dezembro de 2017 

Período de inscrição: Até o dia 10 de março de 2018 

Homologação das inscrições: até 12 de março de 2018 

Prova escrita: 17 de  março de 2018 

Resultado da prova escrita: até 22 de março de 2018 

Interposição de recurso ao resultado da Prova 
Escrita 

23 de março de 2018 

Resultado da Interposição de 
recurso/Resultado Final da prova escrita: 

até 28 de março de 2018 

Resultado da análise dos anteprojetos e 
calendário das entrevistas: 

até 03 de abril de 2018 

Entrevistas (Defesas dos anteprojetos): de 05 e 06 de abril de 2018 

Comparecimento de candidato com 
deficiência para comprovação perante a 
junta multiprofissional da UERN: 

entre 09 e 10 de abril de 2018 
 



Divulgação do resultado final: até 13 de abril de 2018 

Matrícula dos candidatos aprovados: 19 e 20 de abril de 2018 

Previsão do início das aulas: a partir do dia 30 de abril de 2018 

 
 
 

Mossoró/RN, 02 de fevereiro de 2018. 
 

 

______________________________ 
Coordenador Pro Tempore 

do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem 
Portaria nº. 0050/2018-GR/UERN 
 


