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EDITAL Nº 020/2016 – PROEG 
(ADITIVO AOS EDITAIS Nº 008/2016 E Nº 015/2016 – PROEG) 

 
 A Pró-Reitora de Ensino de Graduação, no uso de suas atribuições legais e 

estatutárias, considerando os Editais nº 008/2016 – PROEG, de 18 de janeiro de 2016, que 
divulgou normas das matrículas institucional e curricular dos candidatos aprovados em primeira 
chamada no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e nº 015/2016, de 16 de fevereiro de 2016, que 
divulgou normas das matrículas institucional e curricular dos candidatos convocados em segunda 
chamada aprovados no SiSU para ingresso nos cursos de graduação para o ano de 2016 da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 
 

TORNA PÚBLICO QUE: 
 

1. No subitem 3.6 dos Editais nº 008/2016 e 015/2016 – PROEG, ONDE SE LÊ: “As datas e os 
procedimentos para efetivação da matrícula curricular dos convocados para o segundo semestre de 
2016, serão publicados em edital próprio no dia 12 de abril de 2016. 
 

LEIA-SE: 
 

“3.6. As datas e os procedimentos para efetivação da matrícula curricular dos convocados para 
o segundo semestre de 2016, serão publicados em edital próprio no dia 27 de outubro de 
2016”. 

 
2. Este edital de retificação passa a fazer parte dos editais nº 008/2016 e nº 015/2016 – 

PROEG, mantendo-se todas as demais disposições neles constantes e não alteradas pelo presente 
documento.  

 
 Este edital entra em vigor nesta data. 

 
 

Mossoró, 23 de março de 2016  
 

 
Prof.ª Dra. Inessa da Mota Linhares Vasconcelos 

Pró-Reitora de Ensino de Graduação 
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