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EDITAL Nº 005/2015 – PROEG 

 

Define prazos e procedimentos para os 

Aproveitamentos de Estudos (AE) dos alunos de 

vagas iniciais do Processo Seletivo de Vagas Iniciais 

(PSVI) ou Sistema de Seleção Unificada (SISu), 

ingressantes no ano letivo 2015, e envio de 

documentos dos alunos matriculados 

institucionalmente à Diretoria de Controle e Registro 

Acadêmico (DIRCA). 

 

  A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – UERN, no uso de suas atribuições acadêmicas e administrativas, torna 

público, pelo presente edital, os prazos e procedimentos para os aproveitamentos de estudos e 

envio da documentação de matrícula institucional dos alunos ingressantes no ano letivo de 

2015, à Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (DIRCA). 

 

1.  O aproveitamento de estudos, para os ingressantes nos cursos da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), convocados em primeira e segunda 

chamadas no PSVI ou SISu, deverá seguir o que estabelecem os artigos 159 a 165 do 

Regulamento dos Cursos de Graduação da UERN (RCG); 

2. Os documentos dos alunos com matrícula institucional efetivada devem 

atender ao que está definido pelos editais específicos de matrícula. 

3. O envio da documentação referente à matrícula institucional, obedecerá aos 

prazos do cronograma abaixo:  

 

CRONOGRAMA 

DATA /PERÍODO 
 

DESCRIÇÃO 

13/02/2015 

 

Último dia para envio, à DIRCA, dos processos de aproveitamento 
de estudos deferidos pela Orientação Acadêmica dos cursos, dos 
alunos convocados em 1ª chamada pelo PSVI ou SISu. 
 

13/02/2015 

 

Último dia para envio, à DIRCA, da documentação das matrículas 
institucionais dos alunos convocados em 1ª chamada pelo PSVI e 
SISu. 
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20/02/2015 

 

Solicitação de aproveitamento de estudos para o candidato 
convocado em 2ª chamada pelo PSVI e SISu. 
 

25/02/2015 

 

Último dia para envio, à DIRCA, dos processos de aproveitamento 
de estudos deferidos pela Orientação Acadêmica dos cursos, dos 
alunos convocados em 2ª chamada pelo PSVI e SISu à DIRCA. 
 

25/02 a 05/03/2015 

 

Período para lançamento no histórico do aluno no SAE, pela 
DIRCA, de aproveitamento de estudos dos alunos matriculados 
institucionalmente convocados em 1ª ou 2º chamadas pelo PSVI 
ou SISu. 
 

27/02/2015 

 

Último dia para envio, à DIRCA, da documentação das matrículas 
institucionais dos alunos convocados em 2ª chamada pelo PSVI e 
SISu. 
 

 

 Gabinete da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, em Mossoró – RN, aos 04 dias do 

mês de fevereiro de 2015. 

 

 

 
Profª Dra Inessa da Mota Linhares Vasconcelos 
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