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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

  

INSTRUÇÃO NORMATIVA-SEI Nº 5, DE 13 DE JULHO DE 2021.

  

Dispõe sobre os procedimentos rela�vos ao 
trâmite de solicitação de banca de 
heteroiden�ficação para candidatos(as) 
aprovados(as) em processos sele�vos dos 
Programas de Pós-Graduação da 
Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte.

O PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições acadêmicas e administra�vas, tendo em vista a legislação
per�nente

CONSIDERANDO a resolução n.º 073/2020 - CONSEPE que regulamenta a disponibilização
de vagas ins�tucionais para negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência no âmbito dos cursos de
pós-graduação Stricto Sensu da Uern;

CONSIDERANDO a resolução n.º 023/2021 - CONSEPE que regulamenta o Procedimento de
Heteroiden�ficação complementar à autodeclaração dos candidatos pretos, pardos e indígenas, para fins
de preenchimento das vagas reservadas para Cota Social nos processos sele�vos da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte – Uern e Revoga a Resolução nº 005/2020-Consepe,

 

R E S O L V E :

Art. 1º  Estabelecer procedimentos rela�vos ao trâmite de solicitação de banca de
heteroiden�ficação para candidatos(as) aprovados(as) em processos sele�vos dos Programas de Pós-
Graduação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

 

CAPÍTULO I

DAS INSTRUÇÕES AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Art. 2º Durante a confecção do Edital do processo sele�vo de discentes regulares,
o Programa de Pós-Graduação deverá citar as norma�vas relacionadas ao procedimento de
heteroiden�ficação, conforme resoluções da UERN vigentes que tratam da temá�ca.

Art. 3º O Programa de Pós-Graduação deverá estabelecer um período de, no mínimo,
15 dias, entre a finalização do processo sele�vo de discentes regulares e o início da realização das
matrículas, pois durante esse período deverá ser realizado o procedimento de heteroiden�ficação. 

Art. 4º  Após a finalização do processo sele�vo de discentes regulares, o Programa de Pós-
Graduação deverá verificar a existência de aprovados(as) para as vagas reservadas para Cota Social e
enviar solicitação, via processo criado no Sistema Eletrônico de Informações (SEI-RN), para a Pró-reitoria
de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEG) e para o Departamento de Pós-Graduação (DPG/PROPEG).
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§ 1º  No processo devem constar as seguintes informações:

I - Memorando com a descrição da solicitação, contendo os nomes dos(as) aprovados(as)
nas vagas reservadas para Cota Social, além da(s) data(s) de realização das matrículas dos/as
aprovados/as no processo sele�vo ou previsão do período de realização de matrículas;

II - Edital do processo sele�vo;

III - Edital do resultado final do processo sele�vo;

 

CAPÍTULO II

DAS OBRIGAÇÕES DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Art. 5º  A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEG) será responsável por
convocar a Comissão de Heteroiden�ficação da Pós-Graduação;

Art. 6º Caberá à PROPEG a confecção dos editais de convocação dos(as) candidatos(as)
aprovados(as) para comparecimento ao processo de heteroiden�ficação

Art. 7º A PROPEG será responsável por criar e enviar aos Programas de Pós-Graduação
processo eletrônico, via SEI-RN, com Editais de convocação, resultados parciais, finais e anexos, além de
criar site eletrônico onde constará toda a documentação do processo de heteroiden�ficação e também
serão divulgados os editais de convocação e de resultados, bem como informações rela�vas ao processo
de heteroiden�ficação.

 

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 8.  O Programa de Pós-Graduação deverá acompanhar o processo processo eletrônico,
via SEI-RN, aberto pelo Departamento de Pós-Graduação/PROPEG e dar ampla
divulgação  aos(as) interessados(as) dos documentos divulgados nesse processo, como, por exemplo,
editais de convocação, de resultados etc.

Documento assinado eletronicamente por José Rodolfo Lopes de Paiva Cavalcan�, Pró-Reitor(a) da
Unidade, em 13/07/2021, às 13:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º
do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 10328649
e o código CRC 272B14D1.
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