
 

 

 

 
Programa de Pós-Graduação 

em Saúde e Sociedade 

www.propeg.uern.br/ppgss 

 

 

 

 

Página 1/1 
 saudesociedade@mestrado.uern.br | R. Miguel Antônio da Silva Neto, s/n, Aeroporto. 59607-360. Mossoró/RN. 

Homologação Preliminar das Inscrições 
do EDITAL Nº 005/2021 – PPGSS/UERN 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade 

(PPGSS) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) torna público, a 
Homologação Preliminar das Inscrições do Processo Seletivo para candidatos a 
alunos especiais matriculados em Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 
na área da saúde em Instituições de Ensino Superior públicas, semestre 2021.2. 

 
 

1. DA HOMOLOGAÇÃO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES 

 

1.1. CANDIDATOS INSCRITOS: 
N° DE 

INSCRIÇÃO CANDIDATOS DEFERIMENTO 
OBSERVAÇÕES / MOTIVO DO INDEFERIMENTO 

(Conforme Edital Nº 005/2021 – PPGSS / UERN) 

2537 
DANIELA MARIA 
SILVA MAIA 

INSCRIÇÃO 
INDEFERIDA 

Descumprimento do item 2.1. do Edital. 
A candidata não comprovou estar regularmente matriculada 
em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu na área da 

saúde de Instituições de Ensino Superior, nacionais ou 
internacionais que tenham parceria com o PPGSS. 

2573 

DEIZE 
EMILEARAÚJO DE 
OLIVEIRA 
FERNANDES 

INSCRIÇÃO 
INDEFERIDA 

Descumprimento do item 2.1. do Edital. 
A candidata não comprovou estar regularmente matriculada 
em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu na área da 

saúde de Instituições de Ensino Superior, nacionais ou 
internacionais que tenham parceria com o PPGSS. 

2372 
PEDRO HENRIQUE 
CAMPINA 

INSCRIÇÃO 
DEFERIDA 

*** 

 
1.2. Poderão ser apresentados recursos aos indeferimentos das inscrições e/ou 
apresentação de eventuais documentações que estejam faltando ou que se encontrem 
incompletas até o dia 22/07/2021, via eletrônica (selecaoppgss@mestrado.uern.br). 
Não serão considerados recursos enviados para qualquer outro e-mail do programa. 
 
1.2.1. Durante o período destinado aos recursos ao indeferimento preliminar das 
inscrições, os candidatos poderão enviar documentações que estejam faltando ou que 
se encontrem incompletas, conforme divulgado no documento que homologa as 
inscrições.  
Obs.: Todas das documentações faltantes deverão ser enviadas exclusivamente via eletrônica 
(selecaoppgss@mestrado.uern.br). Não serão considerados documentos enviados para qualquer outro e-
mail do programa. 

 
1.2.2. Para candidatos que tiveram a inscrição DEFERIDA não será permitido 
substituição e complementação de documentação no período de recurso aos 
indeferimentos. 
 
1.3. A homologação final das inscrições ocorrerá no dia 23/07/2021, na página 
eletrônica do Programa, no endereço: http://propeg.uern.br/ppgss. 
 

Mossoró-RN, 20 de julho de 2021. 
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