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EDITAL Nº 16/2020 – PPCL/UERN - SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS – 2020.2 
 
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, o 
processo seletivo simplificado para candidatos a alunos especiais no Curso de Mestrado 
Acadêmico em Ciências da Linguagem. 
 
1. DISCIPLINAS E VAGAS 
O PPCL oferece 89 vagas para alunos especiais, distribuídas entre as seguintes disciplinas: 

 
2. INSCRIÇÕES 
Poderão inscrever-se: 

a) portadores de Diploma de Graduação em Letras/Linguística e Artes ou áreas afins, obtido em 

instituições reconhecidas pelo MEC ou de outros cursos que, segundo avaliação do Colegiado do 

Disciplina Docente 
Dia/Turno/ 

Horário/Data 
Vagas 

1.  

LINGUAGENS E NOVAS TECNOLOGIAS 

Carga Horária: 45h Créditos: 03  Código da disciplina: PPCL17-2 Prof. Dr. Moisés Batista da Silva 

Quarta-
feira/vespertino 

 (Previsão de início: 
04 de novembro) 

10 

EMENTA: Estudos das novas tendências, abordagens, metodologias e ferramentas tecnológicas aplicadas às práticas de interação linguística. Estudos dos 
modos de ensinar e aprender colaborativamente em uma sociedade do conhecimento e da informação. 

2.  

TÓPICOS EM LINGUAGENS E PRÁTICAS SOCIAIS: O FEMININO NA 
LITERATURA 

Carga Horária:  30 Créditos: 02 Código da disciplina: PPCL20-2 

Profa. Dra. Maria Edileuza da 
Costa 

Terça-
feira/vespertino 

 

10 

EMENTA: O discurso feminino na literatura; Contexto histórico, teoria e representação de modelos. 

3.  

TÓPICOS EM LINGUAGENS E PRÁTICAS SOCIAIS: HISTÓRIA DAS 
MULHERES E DISCURSIVIDADES 

Carga Horária:  30 Créditos: 02  Código da disciplina: PPCL20-2 

Profa. Dra. Lúcia Helena 
Medeiros da Cunha Tavares 

Quinta-
feira/vespertino 

 

10 

EMENTA: A história das mulheres. A história das mulheres no Brasil. Discursos sobre os Papéis sociais dos gêneros nas perspectivas histórica, social e 
cultural. As mulheres e os movimentos de resistência.  Mulheres no âmbito privado. Mulheres no âmbito público. Feminilidades e masculinidades. 

4.  

TÓPICOS EM LINGUAGENS E PRÁTICAS SOCIAIS: INTRODUÇÃO À 
ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA (ADC)  

Carga Horária:  30 Créditos: 02   Código da disciplina: PPCL20-2 

Prof. Dr. José Roberto Alves 
Barbosa 

Terça-
feira/matutino 

 

10 

EMENTA: Introdução dos conceitos-chave da Análise de Discurso Crítica. Fundamentos teórico-metodológicos para a pesquisa em Análise de Discurso 
Crítica. Relações teóricas da Análise de Discurso Crítica com a Linguística Sistêmico-Funcional e a Gramática do Design Visual. 

5.  

TÓPICOS EM LINGUAGENS E PRÁTICAS SOCIAIS: DISCURSO, 
PODER E MODOS DE SUBJETIVAÇÃO 

Carga Horária:  30 Créditos: 02   Código da disciplina: PPCL20-2 

Prof. Dr. Francisco Paulo da 
Silva 

Quarta-
feira/matutino 

 

08 

EMENTA: Estudos sobre discurso, poder e resistência centrada nas contribuições da arqueogenealogia de Foucault, analisando em práticas discursivas 
contemporâneas os modos de subjetivação e processos de constituição ética do sujeito. 

6.  

TÓPICOS EM ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA LINGUAGEM: 
SOCIOLINGUÍSTICA QUANTITATIVA  

Carga Horária:  30 Créditos: 02   Código da disciplina: PPCL20-2 

Prof. Dr. Cid Ivan da Costa 
Carvalho 

Sexta-
feira/vespertino 

 

10 

EMENTA: A relação da língua com a sociedade, o fato sociolinguístico e a variação e variáveis linguísticas. A metodologia da pesquisa sociolinguística. 
Modelos quantitativos e tratamento estatístico. Análise quantitativa e interpretação dos dados. 

7.  

SEMINÁRIO TEMÁTICO: REPRESENTAÇÕES DA CIDADE NA 
POESIA BRASILEIRA 

Carga Horária: 15  Créditos: 01  Código da disciplina: PPCL25-2 

Prof. Dr. Alexandre Bezerra 
Alves   

Segunda-
feira/vespertino 

 

08 

EMENTA: Poesia e cidade. Representações da urbe na poesia moderna. A cidade na poesia contemporânea brasileira. Espaço urbano em poemas dos 
anos 2000. 

8.  

SEMINÁRIO TEMÁTICO: REFLEXÕES SOBRE A REFERENCIAÇÃO E 
OS PROCESSOS REFERENCIAIS 

Carga Horária: 15  Créditos: 01  Código da disciplina: PPCL25-2 

Profa. Dra. Jammara Oliveira 
Vasconcelos de Sá 

Segunda-
feira/vespertino 

 

08 

EMENTA: Noções gerais sobre a proposta teórica da referenciação. Apresentação dos processos referenciais da introdução referencial anáfora e da dêixis 
em diferentes gêneros discursivos. 

9.  

SEMINÁRIO TEMÁTICO: INTRODUÇÃO À PRAGMÁTICA: ALÉM DO 
EXPLÍCITO 

Carga Horária: 15   Créditos: 01   Código da disciplina: PPCL25-2 

Prof. Dr. Pedro Adrião da Silva 
Júnior 

Quarta-
feira/vespertino 

 

 

10 

EMENTA: Estudo dos pressupostos teóricos sobre pragmática. Teoria dos Atos de Fala. O Princípio da Cooperação, as Implicaturas e as Máximas de 
Grice. 

10.  

SEMINÁRIO TEMÁTICO: INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA PARA 
LINGUISTAS) (PPCL25-2) 

Carga Horária: 15   Créditos: 01   Código da disciplina: PPCL25-2 

 

Prof. Dr. Clerton Luiz Felix 
Barboza 

 
Terça-feira-
vespertino 

 

05 

EMENTA: variáveis e projeto de pesquisa; estatística descritiva; probabilidade, amostragem e distribuições; teste de hipótese e significância estatística. 
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Programa, atendam aos objetivos do curso; 

b) concluintes de curso de Graduação em Letras/Linguística e Artes ou áreas afins que já estejam 

à espera da Colação de Grau. 

c) cada candidato poderá se inscrever em apenas uma disciplina; 

● As inscrições serão realizadas, exclusivamente online, no horário das 7h às 22h. 

 

2.1. Para efetuar a inscrição na seleção, o candidato deverá enviar os seguintes documentos: 

a) formulário de inscrição e carta de intenção, devidamente preenchidos, no link < 

https://forms.gle/cW3STRVHERrJucLs9>, até o último dia da inscrição na seleção. Na carta de 

intenção, direcionada ao professor responsável pela disciplina, o candidato deverá justificar as 

razões que motivam cursar a disciplina como aluno especial; 

b) cópias escaneadas do RG e do CPF, em formato JPEG, PNG ou PDF; 

c) cópia escaneada, em formato JPEG, PNG ou PDF, do Diploma de Graduação (frente e verso), 

reconhecido ou revalidado (no caso, para candidatos estrangeiros e/ou diplomas obtidos no exterior) 

pelo MEC ou Certidão de Conclusão do curso. 

d) declaração de conclusão de curso (no caso de aluno possível concluinte), comprovando que o 

candidato está à espera da data de Colação de Grau, sendo que o Diploma deverá ser entregue até 

o término da disciplina em que estiver inscrito no PPCL, ficando assim condicionada a expedição da 

declaração de aluno especial. 

 
ATENÇÃO: os documentos elencados nos subitens "b", “c” e “d” deverão ser enviados para o email: 
ppcl.uern@gmail.com 
Serão indeferidas inscrições em que estejam faltando documentos, quaisquer que sejam, dos 

listados no item 2.1. 

O candidato, ao efetuar a sua inscrição, declara ciência e concordância com os termos deste 

edital. 

 
OBSERVAÇÃO: o pagamento da taxa só deve ser efetuado caso o candidato seja selecionado. 
Mais informações no item 5. 
 
3. SELEÇÃO 
Caberá ao(s) professor(es) da disciplina a decisão sobre o deferimento dos pedidos de inscrição, 

com base na análise da documentação apresentada e no atendimento a todos os itens descritos 

na seção 2. 

O resultado dessa análise será divulgado na página do Programa (propeg.uern.br/ppcl). Nesta fase, 

não caberá recurso. 

  
4. CALENDÁRIO 

Período de inscrição na seleção  De 30 de setembro a 06 de outubro de 2020 

Divulgação do resultado final  08 de outubro de 2020 

Matrícula dos candidatos selecionados para Alunos 
Especiais nas disciplinas escolhidas 

 09 de outubro de 2020 

Início das aulas 13 de outubro – inicialmente na modalidade à 
distância e  presencial quando liberadas as 
atividades presenciais na UERN 

 
5. MATRÍCULA NA DISCIPLINA COMO ALUNO ESPECIAL 
Para efetuar a matrícula na disciplina como aluno especial, o candidato selecionado deverá  enviar 

por e-mail os seguintes documentos, que devem ser digitalizados: 

a) cópia do comprovante de pagamento da taxa de matrícula, no valor de R$ 100,00 (cem reais), 
depositados nominalmente, ou por transferência, na seguinte conta: Banco do Brasil (Agência 

https://forms.gle/cW3STRVHERrJucLs9
mailto:ppcl.uern@gmail.com
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4687-6, Conta corrente 7972-3), em nome de UERN - Mestrado Linguagem. Em caso de 

transferência bancária a partir de conta corrente de outros bancos (Via DOC ou TED), será 

necessário informar que se trata de Pessoa Jurídica e acrescentar o CNPJ da UERN: 
08.258.295/0001-02. 
IMPORTANTE: não serão aceitos depósitos efetuados via envelope; 

 

b) cópia do Diploma de conclusão de graduação, Certificado de conclusão de Curso ou Declaração 

de possível concluinte. 

c) cópia do RG e do CPF. 
O candidato selecionado perderá a vaga se, no período da matrícula na disciplina como aluno 
especial, não entregar os documentos citados no item 5. 
A não realização da matrícula na disciplina como aluno especial, no período indicado neste Edital, 

acarretará a desclassificação do(a) candidato(a). 

 

OBSERVAÇÃO: em nenhuma hipótese o valor da taxa de matrícula poderá ser devolvido ao 

candidato. 

 
6. CASOS OMISSOS 

 Os casos omissos a este edital serão resolvidos pelo Colegiado doPPCL. 
 
 
 

Mossoró/RN, 30 de outubro de 2020. 
 

 

 
Prof. Dr. Francisco Paulo da Silva 

Coordenador do PPCL 

Portaria n° 531/2020-GP/FUERN 

 


