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ADITIVO Nº 02 AO EDITAL Nº 02/2021–PIT/PROGEP/UERN QUE TRATA DO PREENCHIMENTO DO PLANO INDIVIDUAL DE
TRABALHO (PIT) PARA O SEMESTRE LETIVO 2021.2

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), no uso de suas
atribuições e considerando o Aditivo ao Edital nº 101/2021–PROEG/UERN publicado na edição do JOUERN de 20 de setembro de
2021, torna pública a alteração do cronograma de datas presente no item 2.1 no Edital nº 02/2021–PIT/PROGEP/UERN que trata do
preenchimento do Plano Individual de Trabalho (PIT) para o semestre letivo 2021.2.

I - Retifica por meio deste Aditivo nº 02 o cronograma de datas presente no item 2.1 no Edital nº 02/2021–PIT/PROGEP/UERN que
trata do preenchimento do Plano Individual de Trabalho (PIT) para o semestre letivo 2021.2.

Onde se lê:

DATA /

PERÍODO

DESCRIÇÃO

Até 17 de setembro de
2021

Prazo para a distribuição de carga horária docente, pelos Departamentos Acadêmicos, para o semestre 
letivo 2021.2 (Calendário Universitário 2021.1).

24 de setembro

de 2021

Data limite para cadastro de oferta do(s) Componente(s) Curricular(es) REGULAR(ES) para matrícula
curricular dos alunos regulares veteranos e dos candidatos aprovados no PSVI, via SISU, com ingresso
no  semestre  letivo  2021.1,  pelas  secretarias  das  Unidades  Acadêmicas/Departamentos  Acadêmicos
(Edital nº 101/2021 – PROEG/UERN).

Data limite para cadastro de oferta do(s) Componente(s) Curricular(es) ESPECIAL(IS), nas formas de
Acompanhamento Individual e Turma Especial,  com realização de pré-matrícula dos alunos, no SAE,
pelas secretarias das Unidades Acadêmicas/Departamentos Acadêmicos para o semestre letivo 2021.1
(Edital nº 101/2021 – PROEG/UERN).

27 de setembro a 02
de outubro de 2021

Período  destinado  ao  preenchimento,  pelos  docentes  EFETIVOS  e  CONTRATADOS  na  Plataforma
Íntegra, do Plano Individual de Trabalho (PIT) referente ao semestre letivo 2021.2.

04 a 05 de outubro de
2021

Período destinado à conferência, pela Chefia do Departamento Acadêmico, para inclusões e/ou ajustes 
nos PIT dos Docentes.

27 de setembro a 05
de outubro de 2021

Período destinado ao envio, pela Chefia do Departamento à PROGEP, via SEI RN, do Relatório Analítico
e  do  Formulário  para  Análise  de  Solicitação  de  Contratos  de  Docente  para  2021.2,  devidamente
preenchido e assinado, indicando o(s) contrato(s) provisório(s) a  ser(em)  contratado(s), selecionado(s),
renovado(s) e/ou mantidos em função de aprovação em processo seletivo  válido ou a necessidade de
abertura de novo processo seletivo para 2021.2, para substituição de docentes efetivos nos termos da Lei
estadual nº 9.939/2015, conforme modelo disponível
em http://progep.uern.br/default.asp?item=progep-pit , na versão word ou

doc.

Leia-se:

DATA /

PERÍODO

DESCRIÇÃO

Até 17 de setembro de
2021

Prazo para a distribuição de carga horária docente, pelos Departamentos Acadêmicos, para o semestre 
letivo 2021.2 (Calendário Universitário 2021.1).

De 29 de setembro de
2021 a 08 de outubro

de 2021

Data limite para cadastro de oferta do(s) Componente(s) Curricular(es) REGULAR(ES) para matrícula
curricular dos alunos regulares veteranos e dos candidatos aprovados no PSVI, via SISU, com ingresso
no  semestre  letivo  2021.1,  pelas  secretarias  das  Unidades  Acadêmicas/Departamentos  Acadêmicos
(Edital nº 101/2021 – PROEG/UERN).

Data limite para cadastro de oferta do(s) Componente(s) Curricular(es) ESPECIAL(IS), nas formas de
Acompanhamento Individual  e Turma Especial,  com realização de pré-matrícula dos alunos, no SAE,
pelas secretarias das Unidades Acadêmicas/Departamentos Acadêmicos para o semestre letivo 2021.1
(Edital nº 101/2021 – PROEG/UERN).

De 18 a 20 de outubro
de 2021

Período  destinado  ao  preenchimento,  pelos  docentes  EFETIVOS  e  CONTRATADOS  na  Plataforma
Íntegra, do Plano Individual de Trabalho (PIT) referente ao semestre letivo 2021.2.

De 21 a 22 de outubro
de 2021

Período destinado à conferência, pela Chefia do Departamento Acadêmico, para inclusões e/ou ajustes 
nos PIT dos Docentes.

De 18 a 23 de outubro
de 2021

Período destinado ao envio, pela Chefia do Departamento à PROGEP, via SEI RN, do Relatório Analítico 
e do Formulário para Análise de Solicitação de Contratos de Docente para 2021.2, devidamente 
preenchido e assinado, indicando o(s) contrato(s) provisório(s) a ser(em) contratado(s), selecionado(s), 
renovado(s) e/ou mantidos em função de aprovação em processo seletivo válido ou a necessidade de 
abertura de novo processo seletivo para 2021.2, para substituição de docentes efetivos nos termos da Lei
estadual nº 9.939/2015, conforme modelo disponível em 
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https://progep.uern.br/default.asp?item=progep-pit , na versão word ou doc.

II - Este aditivo passa a fazer parte do Edital nº 02/2021–PIT/PROGEP/UERN, mantendo-se neste todas as disposições não alteradas.

IV - Este aditivo torna sem efeito o Aditivo n° 01 anteriormente publicado em 24/09/2021.

III - O presente aditivo entra em vigor na data de sua publicação.

Mossoró, 1º de outubro de 2021

Prof. Wogelsanger Oliveira Pereira
Pró-reitor Adjunto de Gestão de Pessoas – PROGEP


