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TERMO ADITIVO Nº 01 AO EDITAL Nº 006 / 2021 – PPGSS/UERN 
 

O presente aditivo visa à alteração de datas do 
Processo de Seleção de candidatos para o Curso 
de Mestrado em Saúde e Sociedade para o ano de 
2022, referente ao EDITAL Nº 006 / 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, o 
TERMO ADITIVO Nº 01 AO EDITAL Nº 006 / 2021 – PPGSS/UERN, referente à 
alteração de datas do Processo de Seleção de candidatos para o Curso de Mestrado 
em Saúde e Sociedade para o ano de 2022.  Em consequência, ficam alterados os 
itens descritos abaixo, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do 
referido edital. 
 
5.2. As inscrições serão realizadas no período de 02/08 a 13/10/2021, exclusivamente 
via internet, no Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas – SIGAA. O 
link para inscrição poderá ser consultado a partir do início do período de inscrições 
através do endereço eletrônico do PPGSS: https://propeg.uern.br/ppgss. 
 
6.1. A homologação preliminar das inscrições e a homologação preliminar das 
solicitações de atendimentos especiais ocorrerá até o dia 15/10/2021, na página 
eletrônica do Programa, no endereço: https://propeg.uern.br/ppgss. 
 
6.4. Poderão ser apresentados recursos aos indeferimentos das inscrições e/ou 
recursos ao resultado preliminar das solicitações de atendimentos especiais até o dia 
19/10/2021, a serem formulados utilizando o ANEXO VII – FORMULÁRIO DE 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO e enviados via e-mail 
(selecaoppgss@mestrado.uern.br), identificando o assunto, conforme exemplos 
abaixo. 
Ex1.: Recurso ao indeferimento da inscrição – Nome completo do/a candidato/a. 
Ex2.: Recurso a solicitação de atendimento especial – Nome completo do/a 
candidato/a. 
 
6.5. A homologação final das inscrições e das solicitações de atendimentos especiais 
ocorrerá no dia 20/10/2021, na página eletrônica do Programa, no endereço: 
https://propeg.uern.br/ppgss. 
 
8.4. DO FORMATO PRESENCIAL: a ser realizada no dia 22/10/2021, das 08h30min 
às 11h30min, em local a ser divulgado no Edital de Homologação Final das Inscrições. 
 
8.5. FORMATO REMOTO: a ser realizada no dia 22/10/2021, das 08h30min às 
11h30min, via google meet, com link a ser divulgado a ser divulgado no Edital de 
Homologação Final das Inscrições. Caso esse formato seja utilizado, será divulgada 
uma nota técnica de execução do processo. 
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8.6. A divulgação do resultado preliminar da prova de interpretação de texto científico 
em inglês ocorrerá até o dia 27/10/2021, na página eletrônica do Programa, no 
endereço: http://propeg.uern.br/ppgss. 
 
8.7. Poderão ser apresentados recursos ao resultado preliminar da prova de 
interpretação de texto científico em inglês até o dia 29/10/2021, a serem formulados 
utilizando o ANEXO VII – FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO e 
enviados via e-mail (selecaoppgss@mestrado.uern.br), identificando o assunto, 
conforme exemplo abaixo. 
Ex.: Recurso ao resultado preliminar da prova – Nome completo do/a candidato/a. 
 
8.8. O resultado final da prova de interpretação de texto científico ocorrerá até o dia 
02/11/2021, na página eletrônica do Programa, no endereço: 
http://propeg.uern.br/ppgss. 
 
9.1.2. A Arguição do Projeto de Pesquisa será realizada dos dias 03 a 12 de 
novembro de 2021, com local e horário a ser divulgado conjuntamente com o 
resultado final da prova de interpretação de texto científico em Língua Inglesa, na 
página eletrônica do Programa. O formato de Arguição do Projeto de Pesquisa será 
condicionado aos Decretos vigentes relacionados à pandemia de COVID-19, de forma 
que poderá ser presencial ou remoto. 
 
15. DO CALENDÁRIO (as datas alteradas estão em vermelho) 
 

ETAPA DATA 
Período de inscrição (via SIGAA) De 02/08/2021 a 13/10/2021 

Homologação preliminar das inscrições / Homologação preliminar das 
solicitações de atendimentos especiais 

Até o dia 15/10/2021 

Recursos ao indeferimento das inscrições / Recursos à homologação 
preliminar das solicitações de atendimentos especiais / Envio de 
documentações pendentes (via e-mail) 

Até o dia 19/10/2021 

Homologação final das inscrições / Homologação final da análise dos 
recursos das solicitações de atendimentos especiais 

20/10/2021 

Prova de interpretação de texto científico em língua inglesa 22/10/2021 

Resultado preliminar da prova de interpretação de texto científico Até o dia 27/10/2021 

Recursos ao resultado preliminar da prova de interpretação de texto 
científico (via e-mail)  

Até o dia 29/10/2021 

Resultado final da prova de interpretação de texto científico Até o dia 02/11/2021 

Arguição do Projeto de Pesquisa De 03 a 12/11/2021 

Resultado preliminar da Arguição do Projeto de Pesquisa Até o dia 17/11/2021 

Recursos ao resultado preliminar da Arguição do Projeto de Pesquisa 
(via e-mail)  

Até o dia 19/11/2021 

Resultado final da Arguição do Projeto de Pesquisa Até o dia 23/11/2021 

Apresentação dos comprovantes do currículo (via e-mail) De 24 a 26/11/2021 

Análise do currículo  De 29/11 a 03/12/2021 

Resultado preliminar da análise do currículo 07/12/2021 

Recursos ao resultado da análise do currículo (via e-mail) Até o dia 09/12/2021 

http://propeg.uern.br/ppgss
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Resultado final da análise dos análise do currículo Até o dia 10/12/2021 

Resultado preliminar do processo seletivo Até o dia 10/12/2021 

Recursos ao resultado preliminar do processo seletivo (via e-mail) Até o dia 15/12/2021 

Resultado final do processo seletivo Até o dia 17/12/2021 

Matrícula dos selecionados (via SIGAA) De 01 a 04/02/2022 

Previsão do início das aulas 01/03/2022 

 
 
 

 Mossoró-RN, 25 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prof. Dr.ª Ellany Gurgel Cosme do Nascimento 
Coordenador do PPGSS / UERN – Mat. 04256-0 

Portaria N° 533 / 2021 - GP-FUERN 
 

 
 
 

 


