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Edital nº 044/2014 – PROEG 

(Aditivo ao Edital 031/2014 – PROEG) 

 

 

 A Pró-Reitora de Ensino de Graduação da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte – UERN, no uso de suas atribuições acadêmicas e administrativas, considerando o 

Edital nº. 031/2014-PROEG, que tornou público o cronograma e os procedimentos para as 

matrículas institucional e curricular nos cursos de graduação da UERN, do semestre letivo 

2014.2, 
 

TORNA PÚBLICO QUE: 

 

1. O Edital nº. 031/2014-PROEG, que divulgou o cronograma e os procedimentos para as 

matrículas institucional e curricular nos cursos de graduação da UERN, do semestre 

letivo 2014.2, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

DATAS E HORÁRIOS FASES 

01 e 02/09/2014 

Das 09h do dia 01 às 

23h59min do dia 

02/09/2014 

FASE 1 da matrícula on-line, exclusiva para pré-matrícula em 

componentes curriculares. 

03 e 04/09/2014 

Das 6h às 23h59min 

FASE 2 da matrícula on-line, com inclusão de novos componentes 

com vagas disponíveis. 

05/09/2014 

Das 6h às 23h59min 

FASE 3 da matrícula on-line, com inclusão de novos componentes, 

somente para quem não obteve êxito nas fases 1 e 2. 

08 e 09/09/2014 

Das 06h do dia 08 às 

23h59min do dia 

09/09/2014 

FASE 4 da matrícula on-line, período para ajustes de matrículas, com 

exclusão e inclusão de novos componentes com vagas disponíveis. 

10/09/2014 FASE 5 da matrícula on-line, exclusivamente, para o trancamento 

voluntário de programa de estudos. 
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11/09/2014 

FASE 6 da matrícula on-line, exclusivamente para matrículas de alu-

nos que não participaram das fases anteriores, ou que participaram das 

fases 1, 2, 3 e 4 e não obtiveram êxito.  

12/09/2014 

FASE 7 da matrícula on-line, matrícula curricular, de forma automáti-

ca via SAE, na condição de aluno especial, em componentes com 

vagas disponíveis. 

 

2. Este Edital de Retificação passa a fazer parte integrante do Edital nº. 031/2014 - PROEG, 

mantendo-se todas as demais disposições nele constantes e não alteradas pelo presente. 

 

 Gabinete da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, em Mossoró-RN, 29 de agosto de 2014. 

 

 

 

Prof.ª Dra Inessa da Mota Linhares Vasconcelos 
Pró-Reitora de Ensino de Graduação 

Portaria 7674/2013-GR/UERN 


