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COMUNICADO n.º 01/2022 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE), do Campus Avançado de Pau 

dos Ferros (CAPF), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), no uso de suas atribuições 

legais e regimentais, com base na PORTARIA CONJUNTA Nº 001/2022 SESAP/SEAD, de 14 de janeiro de 

2022, e na Portaria Nº 2287/2021-GP/FUERN, de 22 de dezembro de 2021, torna públicas as normas 

de comprovação vacinal dos alunos regularmente matriculados nos Cursos de Mestrado Acadêmico em 

Ensino, para o retorno às atividades presenciais do PPGE. 

A participação de discentes nas atividades presenciais, no âmbito da Pós-Graduação, fica 

condicionada à comprovação do esquema vacinal completo (pelo menos duas doses) contra a Covid-19. 

A comprovação da vacinação será efetivada por meio da apresentação, pelo(a) discente, de documento 

oficial, obtido na PLATAFORMA RN MAIS VACINA, na PLATAFORMA CONECTA SUS ou outras plataformas 

equivalentes. 

Excepcionalmente, caso o discente não esteja imunizado contra a Covid-19 em virtude de motivo 

alheio à sua própria vontade, decorrente exclusivamente de orientação médica, devidamente 

comprovada por atestado, deverá informar tal fato à coordenação do respectivo Programa de Pós- 

Graduação e requerer a aplicação do procedimento especial para realização das atividades. 

A apresentação do comprovante de imunização, ou atestado sobre a impossibilidade da 

vacinação, deverá ser realizada através de preenchimento de formulário do Google Forms pelo link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRtP4QQPgErzTaPaq225y0T2eEOH4GnEOABpDLrw_C

tXccWg/viewform?usp=pp_url. Para poderem anexar os documentos solicitados, os discentes devem 

possuir login do Google (conta do Gmail). Os discentes devem responder ao formulário e anexar  os 

documentos solicitados entre os dias 04/03/2022 e 11/03/2022. 

Na hipótese de não comprovação da vacinação contra a Covid-19, excluídos os motivos alheios à 

própria vontade, o discente poderá ter a sua matrícula no semestre trancada. 

 
Pau do Ferros/RN, em 03 de março  de 2022. 
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