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SEGUNDO ADITIVO AO EDITAL N°. 12/2019 – PPCL/UERN-SELEÇÃO PARA O 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DA LINGUAGEM 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação 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, pelo presente Aditivo ao  Edital n°. 12/2019 – PPCL/UERN, 

redefinições sobre o processo de seleção para a Turma 2020, do Curso de Mestrado 

Acadêmico em Ciências da Linguagem, amparado pela Portaria nº 421/2020 – GP/FUERN, que 

dispõe sobre medidas de prevenção ao  Coronavirus (COVID-19) no âmbito da UERN, dentre 

as quais suspende as atividades presenciais nesta Instituição, e  pela decisão da reunião do 

Comitê Permanente de Pós–Graduação Stricto Sensu – CPPGSS/UERN acerca de orientações 

sobre a realização de provas em Editais de Seleção de Alunos Regulares dos PPGs da UERN 

no contexto da suspensão das atividades presenciais.  

 

1 VAGAS 

1.1 O PPCL passa a oferecer 29 (vinte e nove) vagas, distribuídas entre as duas linhas de 
pesquisa (ANEXO I). 

a) Linha de Pesquisa 1: Estrutura e funcionamento da linguagem: 12 (doze) vagas. 

b) Linha de Pesquisa 2: Linguagens e práticas sociais: 17 (quinze) vagas. 

1.2 Vagas não preenchidas poderão ser remanejadas, não havendo obrigatoriedade de 
preenchimento de todas as vagas.  

1.3 Cada candidato estará concorrendo com os demais candidatos inscritos para a(s) vaga(s) 
de um possível orientador, indicado no ato da inscrição. 

 

2 ETAPAS DA SELEÇÃO 

2.1 Pré-Seleção – Etapa concluída. 

2.2 Prova escrita online, de caráter eliminatório - com pontuação máxima de 10,0 (dez) 
pontos e duração de 05 (cinco) horas, a ser elaborada de acordo com a bibliografia indicada 
pela Comissão de Seleção (Anexo III do Edital n°. 12/2019 – PPCL/UERN); 

2.2.1 Para avaliação da prova escrita, serão utilizados os seguintes critérios, com a respectiva 
pontuação: 

a) argumentação, fundamentada teórica e/ou empiricamente, com base na bibliografia indicada 
4,0 (quatro) pontos; 

b) Construção e organização coerente do texto 4,0 (quatro) pontos e  

c) Uso adequado de aspectos linguístico-formais 2,0 (dois) pontos. 

2.2.2 O candidato será submetido à prova escrita com questões referentes à Área de 
concentração e à Linha de Pesquisa escolhida no ato da inscrição. 

2.2.3 Durante a realização da prova escrita online, será permitida consulta aos textos indicados 
na bibliografia (Anexo III do Edital n°. 12/2019 – PPCL/UERN). 

2.2.4 Caso o candidato se identifique na prova escrita será desclassificado. 

http://www.uern.br/controledepaginas/ppcl-editais/arquivos/3512edital_12_2019_ppcl_uern_versa%C2%A3o_final.pdf
http://portal.uern.br/jouern/wp-content/uploads/sites/18/2020/04/UERN_Jornal-Oficial-031-C.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/ppcl-editais-2020/arquivos/5799anexo_i_do_2a_aditivo_ao_edital_12_2019_novo_n_de_vagas.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/ppcl-editais/arquivos/3512anexo_iii.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/ppcl-editais/arquivos/3512anexo_iii.pdf
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2.3 Análise do Anteprojeto de pesquisa, de caráter eliminatório - O Anteprojeto deverá ser 
enviado à secretaria do Programa (em formato PDF.) para o e-mail ppcl.uern@gmail.com, na 
data indicada no item 5 (Calendário das Atividades), com linha de pesquisa definida e 
identificação do nome do professor escolhido como possível orientador no ato da inscrição. 

2.3.1 O Anteprojeto deverá apresentar os seguintes itens: capa, folha de rosto, com indicação 
de linha de pesquisa e um possível orientador, delimitação do tema, justificativa, 
problematização e questão(ões) de pesquisa, objetivos geral e específicos, referencial teórico, 
metodologia, cronograma de execução e referências; 

2.3.2 O Anteprojeto de pesquisa deverá ter, no máximo, 10 páginas (já incluindo as 
referências), utilizando espaçamento de 1,5 entre linhas, fonte Times New Roman ou Arial, 
tamanho 12, seguindo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 

2.3.3 O Anteprojeto de pesquisa valor de 10,0 (dez) pontos será avaliado a partir dos seguintes 
critérios, com a respectiva pontuação: 

a) adequação do Anteprojeto à linha de pesquisa escolhida e à área de atuação de um dos 
professores do programa com vagas ofertadas, bem como viabilidade de realização do projeto 
no prazo de 02 (dois) anos, 3,0 (três) pontos; 

b) consistência da fundamentação teórica e coerência com o objeto e o problema de pesquisa 
proposto 2,0 (dois) pontos; 

c) pertinência dos objetivos em relação ao problema de pesquisa e à fundamentação teórica 2,0 
(dois) pontos; 

d) pertinência da metodologia em relação aos objetivos 2,0 (dois) pontos; 

e) observância aos aspectos linguístico-formais de expressão e de organização textual 1,0 (um) 
ponto; 

2.3.4 A decisão final sobre a distribuição de orientação será feita pela Comissão de Seleção e 
homologada pelo Colegiado do Programa. 

2.4 Entrevista - Defesa do Anteprojeto de pesquisa, com pontuação máxima de 10,0 (dez) 
pontos, de caráter eliminatório, em que o candidato será arguido sobre aspectos teóricos, 
conceituais e metodológicos do seu Anteprojeto de pesquisa.Como esta etapa será também 
online, a Secretaria, previamente, divulgará na página do Programa o cronograma de 
entrevistas e comunicará ao candidato, por e-mail, o link do google meet, data e horário de sua 
entrevista. Na entrevista, o candidato será avaliado, considerando-se os seguintes aspectos: 

a) capacidade de argumentar e justificar oralmente, com segurança, sobre o Anteprojeto de 
pesquisa, com pontuação máxima de 2,0 (dois) pontos; 

b) capacidade de responder a questões específicas relacionadas ao tema do Anteprojeto de 
pesquisa, com pontuação máxima de 3,0 (três) pontos; 

c) domínio teórico e metodológico condizente com as referências bibliográficas indicadas no 
Anteprojeto de pesquisa, com pontuação máxima de 3,0 (três) pontos; 

d) afinidade com a Linha de Pesquisa e disponibilidade para dedicar-se ao Curso de Mestrado, 
com pontuação máxima de 2,0 (dois) pontos. 

2.5 Análise do Currículo Lattes, de caráter classificatório, será realizada de acordo com a 
Tabela de pontuação do Currículo Lattes (Anexo II do Edital n°. 12/2019 – PPCL/UERN). 

2.5.1 A análise do Currículo Lattes avaliará o candidato quanto:  

a) à formação acadêmica;  

b) à produção técnica científica;  

c) às atividades acadêmicas e/ou profissionais e  

d) às demais atividades;  

http://www.uern.br/controledepaginas/ppcl-editais/arquivos/3512anexo_ii.pdf
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2.5.2 A nota do Currículo Lattes será atribuída da seguinte forma: ao candidato com maior 
pontuação será atribuída nota 10 (dez) e as notas dos demais candidatos serão normalizadas a 
partir desta nota maior, aplicando-se a regra de 3 (três) simples. 

2.5.3 Na data indicada no item 5 (Calendário das Atividades) o candidato deverá enviar à 
Secretaria do PPCL o Currículo atualizado e preenchido na Plataforma Lattes do CNPq, com 
cópias digitalizadas de documentos comprobatórios, dos últimos quatro anos. Deverá, ainda, 
anexar Ficha de Pontuação e o Anteprojeto de Pesquisa. 

IMPORTANTE: apenas as cópias dos documentos relacionados com a tabela do Anexo II do 
Edital n°. 12/2019 – PPCL/UERN devem ser anexadas ao Currículo para fins da Avaliação 
Curricular. A organização dos documentos a serem anexados deve seguir também a ordem 
disposta na mesma tabela citada. Para efeitos de pontuação de publicação de artigos científicos 
em periódicos, livros ou anais, os candidatos deverão anexar cópias da capa do livro, periódico 
e/ou anais, das duas primeiras e das duas últimas páginas dos artigos.  

 

3 APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

3.1 Será aprovado, no processo seletivo, o candidato que atender às seguintes exigências: 

a) ter obtido no mínimo 7,0 (sete) pontos na prova escrita, condição necessária para submeter-
se à etapa seguinte do processo seletivo; 

b) ter obtido no mínimo 7,0 (sete) pontos na análise do Anteprojeto de pesquisa, condição 
necessária para submeter-se à etapa seguinte do processo seletivo; 

c) ter obtido no mínimo 7,0 (sete) pontos na entrevista, condição necessária para submeter-se à 
etapa seguinte do processo seletivo.  

3.2 A nota da prova escrita terá peso 4 (quatro), a nota da análise do Anteprojeto de pesquisa 
terá peso 3 (três), a nota da entrevista terá peso 2 (dois) e a nota da Análise do Currículo Lattes 
terá peso 1 (um). 

3.3 A Nota da Classificação Final (NCF) será calculada conforme fórmula a seguir, 
considerando os diferentes pesos relativos atribuídos à Nota da Prova Escrita (NPE), Nota da 
Análise do Anteprojeto (NAA), Nota da Entrevista (NE) e Nota do Currículo Lattes (NCL): 
 

NCF = (NPE x 4) + (NAA x 3) + (NE x 2) + (NCL x 1) / 10 
 

3.4 Os candidatos serão classificados, em ordem decrescente, de acordo com a média final 
apurada. 

3.5 Para efeito de desempate na classificação final, será considerada a seguinte ordem de 
precedência:  

a) maior pontuação na prova escrita;  

b) maior pontuação na entrevista e; 

c) maior pontuação no Anteprojeto. 

3.6 A aprovação no Curso de Mestrado em Ciências da Linguagem não assegura o 
recebimento de bolsas de estudo. 

 

4 ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

4.1 A(s) banca(s) examinadora(s) será(ão) constituída(s) por docentes do Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Linguagem; 

4.2 Na aplicação e correção da prova escrita, será preservado o anonimato do candidato 
perante a banca examinadora. 

http://www.uern.br/controledepaginas/ppcl-editais/arquivos/3512anexo_ii.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/ppcl-editais/arquivos/3512anexo_ii.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/ppcl-editais/arquivos/3512anexo_ii.pdf
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5 CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES 

Prova escrita 24 de agosto de 2020 

Envio do Anteprojeto, currículo comprovado e 
ficha de pontuação  

25 de agosto de 2020 

Resultado da prova escrita 31 de agosto de 2020 

Prazo para recurso 01 e 02 de setembro de 2020 

Resultado da análise dos recursos 04 de setembro de 2020 

Resultado da análise dos Anteprojetos e currículos, e 
divulgação do calendário das entrevistas 

08 de setembro de 2020 
 

Prazo para recurso 09 e 10 de setembro de 2020 

Resultado da análise dos recursos 11 de setembro de 2020 

Entrevistas (Defesas dos Anteprojetos)  14 a 17 de setembro de 2020 

Resultado das entrevistas 22 de setembro 2020 

Prazo para recurso 23 e 24 de setembro de 2020 

Resultado da análise dos recursos 25 de setembro de 2020 

Divulgação do resultado final 28 de setembro de 2020 

Matrícula dos candidatos aprovados Será divulgada na página do Programa 

 

6 DURAÇÃO, HORÁRIO E CONFIGURAÇÃO DA PROVA 

6.1 A prova escrita online terá duração de 05 (cinco) horas, com início às 13:30h e término às 
18:30h. O link desse formulário será enviado pela Secretaria do PPCL para os candidatos por e-
mail e Whatsapp, minutos antes, e só será ativado e desativado nos horários previstos para 
início e término da prova, respectivamente. Para ter acesso às questões da prova, no 
formulário, primeiramente, o candidato deverá estar atento à leitura das instruções, ao 
preenchimento correto do código único, que será enviado previamente. O candidato deve 
também marcar devidamente a Linha de Pesquisa para a qual se inscreveu. 

OBSERVAÇÃO: Caso queira tirar alguma dúvida pertinente no momento da prova, o candidato 
deverá contactar através do número de Whatsapp (84) 98755-3417, apenas por mensagem de 
texto. 

6.2 Os horários e salas virtuais das entrevistas também seguirão calendário divulgado 
previamente na homepage da UERN e do Programa (propeg.uern.br/ppcl), além de serem 
enviados para o e-mail do candidato. 

 

7 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

7.1 Em todas as suas etapas, a divulgação dos resultados do Exame de Seleção será feita pela 
publicação de listagem em ordem alfabética na homepage da UERN e do Programa 
(propeg.uern.br/ppcl). 

7.2 O resultado final, além de ser divulgado na homepage da UERN e do Programa 
(propeg.uern.br/ppcl), será divulgado também no Jornal Oficial da UERN – JOUERN, em data 
prevista para publicação de edição do JOUERN. 

OBSERVAÇÃO: Em todas as etapas, os nomes dos candidatos desclassificados não serão 
divulgados. Aqueles que desejarem alguma informação devem entrar em contato apenas com a 
secretaria do Programa.  

 

8 RECURSOS 

8.1 Os recursos deverão ser encaminhados à Secretaria do PPCL para o e-mail 
ppcl.uern@gmail.com e endereçados à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Linguagem (PPCL), destacando no e-mail o seguinte assunto: “Recurso ao 
Processo Seletivo do PPCL”. 
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8.2 Serão admitidos recursos das seguintes fases do processo de seleção: resultado da prova 
escrita; resultado da avaliação do projeto; resultado das entrevistas; resultado da avaliação do 
currículo e do resultado final do processo seletivo. O prazo para a interposição de recurso é de 
até dois (dois) dias úteis contados a partir da divulgação do resultado de cada fase. 

8.3 O resultado da apreciação dos recursos será divulgado dentro do prazo de até 02 (dois) 
dias úteis, contados do vencimento do prazo recursal de cada etapa. 

8.4 Fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias corridos, a partir da publicação deste Edital, 
para impugnação do presente instrumento. 

8.5 Só serão aceitos pedidos de impugnação devidamente fundamentados, com a indicação 
precisa do dispositivo deste edital questionado. 

 

9. MATRÍCULA E INÍCIO DAS AULAS  

9.1 A matrícula no curso deverá ser feita pelo interessado, no período a ser divulgado na página 
do Programa e por comunicação para o e-mail do candidato. O candidato deve enviar, na 
documentação referente à matrícula, certificado de conclusão do curso de graduação 
digitalizado. 

9.2 O candidato que não entregar o Diploma de graduação ou o Certificado de conclusão de 
Curso, no período da matrícula, perderá a vaga; 

9.3 A não realização da matrícula no período indicado neste Edital acarretará a desclassificação 
do candidato, cabendo à coordenação do PPCL convocar o próximo da lista na ordem de 
classificação, concedendo-se prazo para comparecimento e realização da matrícula, mediante 
edital. 

9.4 As aulas do curso de Mestrado em Ciências da Linguagem serão ministradas nos turnos 
matutino e vespertino. 

 

10. CASOS OMISSOS 

10.1 Os casos omissos a este edital serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo e, 
em última instância, pelo colegiado, observando o Regimento Interno do Programa e as demais 
normas da pós-graduação da UERN. 

 

 
Mossoró/RN, 17 de agosto de 2020. 

 
 
 

Prof. Dr. Francisco Paulo da Silva 
Coordenador do PPCL 

Portaria n° 531/2020-GP/FUERN 
 
 
 
 
 


