
Memorando Circular Nº 02/2019 - GP/PROGEP                  Em, 22 de março de 2019.

DO: Professor David de Medeiros Leite

       Pró-Reitor de Gestão de Pessoas - PROGEP

PARA: Chefes de Departamento/Coordenadores de Curso

CC: Diretores de Unidades Acadêmicas

Assunto: Datas para preenchimento do PIT para 2019.1

Senhores Chefes de Departamento/Coordenadores de Curso,

Enviamos,  para  conhecimento  e  divulgação,  o  Edital  Nº  01/2019  –

PIT/PROGEP/UERN  com  os  procedimentos  e  cronograma  para  preenchimento  do  Plano

Individual de Trabalho (PIT), pelos docentes e chefes de departamento/coordenadores de curso,

em conformidade com as datas de publicação da atual Edição do JOUERN.

DATA /

PERÍODO
DESCRIÇÃO

25 a 29 de

março de

2019

Período para a distribuição de carga horária docente, pelos Departamentos Acadêmicos, para

o  semestre  letivo 2019.1  (Resolução  Nº  011/2019  –  CONSEPE,  Calendário  Universitário

2018).

05 de abril

de 2019

Data limite para cadastro de oferta dos componentes curriculares REGULARES e ESPECIAIS

para  matrícula  curricular  dos  alunos  regulares  veteranos e  dos  candidatos  aprovados no

PSVI,  via SISU, com ingresso no semestre letivo  2019.1,  pelas secretarias das Unidades

Acadêmicas/Departamentos Acadêmicos.
30 de

março a 07

de abril de

2019

Período destinado ao preenchimento, pelos docentes EFETIVOS na Plataforma Íntegra, do

Plano  Individual  de  Trabalho  (PIT)  referente  ao  semestre  letivo  2019.1  (Resolução  Nº

011/2019 – CONSEPE, Calendário Universitário 2018).

01* a 17 de

abril de

2019

Período destinado à conferência, pela Chefia do Departamento Acadêmico, para inclusões

e/ou  ajustes  nos  PIT  dos  Docentes  (Resolução  Nº  011/2019  –  CONSEPE,  Calendário

Universitário 2018).



Período destinado ao envio,  pela  Chefia  do Departamento à  PROGEP, do Formulário  de

Solicitação para Contratação Docente para 2019.1, indicando o(s) contrato(s) provisório(s) a

ser(em)  renovado(s),  mantidos  e/ou  contratado(s)  em função de  aprovação  em processo

seletivo  válido  ou  a  necessidade  de  abertura  de  novo  processo  seletivo  para  2019.1,

conforme  modelo  disponível  em  http://prorhae.uern.br/default.asp?item=progep-pit (versão

PDF),  bem  como  nos  e-mails  institucionais  dos  departamentos,  cursos  e  unidades

acadêmicas (versão word ou doc).

*Observação: Atentar para item 1.4.1 do Edital 01/2019 – PIT/PROGEP/UERN.

Ficamos à disposição para mais esclarecimentos pelo telefone (84) 3315-2124 / (84) 3315-

2224 ou e-mail progep@uern.br .

Atenciosamente,

Prof. Dr. David de Medeiros Leite

Pró-Reitor

http://prorhae.uern.br/default.asp?item=progep-pit
mailto:progep@uern.br

