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EDITAL Nº 01/2013 – COMPERVE/UERN                                                                                            

ADITIVO AO EDITAL Nº 015/2012 – COMPERVE/UERN 

 

Retifica o Edital Nº 015/2012-COMPERVE/UERN 

para modificar exigência de adequação da 

ortografia oficial para o novo acordo ortográfico. 

  A Pró-Reitora de Ensino de Graduação, na qualidade de Presidente da Comissão 
Permanente do Vestibular - COMPERVE/UERN, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
considerando o edital nº 015/2012, de 06 de novembro de 2012, publica a retificação do subitem 
12.13.1 do item 12 do referido edital. 
 
TORNA PÚBLICO QUE: 
 
1. No subitem 12.13.1 do item 12 do edital nº 015/2012 – COMPERVE, ONDE SE LÊ: “12.13.1. 
Em conformidade com o que estabelece o Decreto nº 6.583, de 29 de setembro de 2008, artigo 2º, 
parágrafo único; “até 31/12/2012, a norma ortográfica atualmente em vigor e a nova norma 
estabelecida no novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa coexistirão. No entanto, a partir de 
1° de janeiro de 2013, apenas as novas normas ortográficas serão consideradas”, de modo que a 
prova de redação do PSV 2013 será corrigida considerando as novas regras do acordo ortográfico. 
 

LEIA-SE: 
 
12.13.1. Em conformidade com o que estabelece o Decreto Nº 7.875, de 27 de dezembro de 2012, 
artigo 1º, parágrafo único; “A implementação do Acordo obedecerá ao período de transição de 1º 
de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2015, durante o qual coexistirão a norma ortográfica 
atualmente em vigor e a nova norma estabelecida”, de modo que a prova de redação do PSV 2013 
será corrigida considerando a nova ampliação da data estabelecida pelo Decreto citado. 

... 
 
2. Este edital de retificação passa a fazer parte do edital nº 015/2012 - COMPERVE, 
mantendo-se todas as demais disposições nele constantes e não alteradas pelo presente 
documento.  

 
Este edital entra em vigor nesta data. 

 
Sala de Reuniões da COMPERVE, em Mossoró, aos 03 dias do mês de janeiro de 2013. 

 
 
 

Profª. Moêmia Gomes de Oliveira Miranda 
Presidente da COMPERVE/UERN 
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