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EDITAL N° 03/2021 – PPCL/UERN - MATRÍCULAS 2022.1 - Alunos regulares

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem (PPCL), da Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), torna públicas, pelo presente Edital, a relação de
disciplinas ofertadas e as normas para matrícula de alunos/as regulares, no Semestre Letivo 2022.1.

1 DA MATRÍCULA CURRICULAR
1.1 A relação de disciplinas encontra-se no Anexo I: CLIQUE AQUI.
1.2 Discentes regulares das turmas ingressantes em 2020.2 e 2021.2 devem realizar a matrícula
curricular de acordo com os seguintes procedimentos:
a) na data estabelecida no cronograma (item 2), acessar o Sistema Integrado de Gestão de Atividades
Acadêmicas - SIGAA (https://sigaa.uern.br/sigaa);
b) matricular-se nas disciplinas disponíveis, de acordo com as instruções de cada orientador/a.

2. CRONOGRAMA
Matrícula curricular 07 e 08/02/2022

Rematrícula (período para ajustes) 14 a 18/02/2022

Trancamento de matrícula no Programa 14/02 a 18/03/2022

Período Letivo 14/02 a 23/05/2022

3. DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 A não realização da matrícula pelo/a aluno/a implica no desligamento do Curso.
3.2 As aulas das disciplinas do Semestre Letivo 2022.1 serão iniciadas de forma remota (online), a
partir de 14/02/2022, com previsão para retorno de forma presencial a partir de 14/03/2022, de acordo
com a decisão do Comitê COVID da UERN.
3.4 Os docentes deverão dispor de metodologias de educação à distância, podendo fazer uso de
qualquer tecnologia educacional disponível no âmbito da FUERN.
3.5 As turmas serão comunicadas via e-mail, pelos docentes, sobre qual metodologia de educação a
distância será utilizada para a realização das aulas.
3.6 A retomada das atividades presenciais será realizada de acordo com o disposto nas diretrizes
estabelecidas pela UERN por meio do seguinte documento:
http://portal.uern.br/wp-content/uploads/2022/01/Diretrizes-retomada-UERN-27-jan.pdf .
3.7 Os casos omissos a este Edital serão resolvidos pela Coordenação e/ou pelo Colegiado do PPCL.

Mossoró-RN, 1º de fevereiro de 2022.

Prof. Dr. Francisco Paulo da Silva
Coordenador do PPCL/Presidente da Comissão
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