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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

  

INSTRUÇÃO NORMATIVA-SEI Nº 2, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022.

  

Dispõe sobre itens obrigatórios para os
editais de seleção de alunos de Cursos de
Especialização em conformidade com a
Resolução 32/2021 do CONSEPE.

A PRÓ-REITORA 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 e

CONSIDERANDO o regulamento sobre a criação e o funcionamento dos cursos de Pós-
Graduação lato sensu oferecidos pela UERN aprovado pela Resolução 32 de 2021 do CONSEPE;

CONSIDERANDO a importância da padronização de procedimentos para avaliação de
editais de seleção de alunos dos Cursos de Especialização, buscando celeridade e respaldo técnico.

RESOLVE:

Art. 1º  Estabelecer lista de itens obrigatórios que deverão estar inseridos nos Editais de
Seleção de alunos dos Cursos de Especialização da UERN, conforme anexo;

Art. 2º  Caberá a Diretoria de Pós-Graduação a análise dos editais de seleção de alunos dos
Cursos de Especialização considerando o anexo da instrução norma�va vigente.

Art. 3º  Esta Instrução Norma�va entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Ellany Gurgel Cosme do Nascimento, Pró-Reitor(a) da
Unidade, em 15/02/2022, às 10:44, 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 13123565
e o código CRC 297146C5.

ANEXO I

CHECK LIST PARA EDITAIS DE SELEÇÃO LATO SENSU

Tópicos Obrigatórios

a) Informações gerais do curso: número de vagas, carga horária, previsão de início e término, realização das
aulas (período e local);

b)Público alvo;

http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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c) Procedimentos de inscrições (período, local-link em caso de ser virtual, taxa de inscrição (quando couber
em cursos autofinanciados ou conveniados previstos no projeto aprovado na CPPGLS)), homologação de
inscrições.

d) Solicitação de Lista de documentos para inscrição, conforme art 24 da Resolução 32/2021:

I - Formulário de inscrição fornecido no site da PROPEG, devidamente preenchido, acompanhado de uma
(01) fotografia 3x4 recente;

II - Cópia de documento oficial de identidade com foto, mediante apresentação dos originais, para candidatos
brasileiros, ou do registro nacional de estrangeiros e visto consular, para candidatos estrangeiros;

III - Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF), mediante apresentação do
original;

IV - Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais, no caso de candidato(a) nacional;

V - Comprovante de quitação com as obrigações militares, no caso de brasileiros, do sexo masculino, com
menos de 45 (quarenta e cinco) anos, observando o que determina a Lei 4.375/1964 e art. 143 da
Constituição Federal de 1988.

VI - Currículo acadêmico-profissional na Plataforma Lattes do CNPq atualizado;

VII - Cópia do diploma de graduação, mediante apresentação do original, com validade nacional reconhecida
pelo MEC, ou revalidado no Brasil, caso tenha sido obtido no exterior em área(s) exigida(s) pelo edital do
Curso;

VIII - Cópia do Histórico Escolar da Graduação, mediante apresentação do original;

IX - Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, quando for o caso;

X - Outros documentos eventualmente exigidos no edital do processo seletivo.

e) Seleção e etapas ( cronograma , informações sobre a possibilidade de recursos)

f) Resultado e divulgação (período de divulgação e forma de divulgação);

g) Matricula ( documentação deve considerar a listagem prevista não art. 30 da Resolução 32/2021)

I - Requerimento de matrícula devidamente preenchido, acompanhado de uma (01) fotografia 3x4 recente;

II - Documento de deferimento da condição de deficiência emitido pela junta multiprofissional da UERN
para candidatos que concorreram à reserva de vagas.

h) No caso de cursos autofinanciados, mensalidades e forma de pagamento;

i) Cancelamento de Matricula;

j) Informações acerca do inicio e funcionamento do curso.

l) Prazos para recursos;

m) Em caso de cotas para vagas, evidenciar o instrumento normativo que orienta a oferta.

Referência: Processo nº 04410103.000046/2022-78 SEI nº 13123565


