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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

  

INSTRUÇÃO NORMATIVA-SEI Nº 4, DE 14 DE JUNHO DE 2022.

  

Dispõe sobre os procedimentos relativos ao
cadastramento para a participação de docentes
aposentados(as) nos programas de pós-
graduação da UERN, conforme Resolução n°
046/2021 – CONSEPE e revoga a Instrução
Normativa n° 7/2021 DPG/PROPEG.

A PRÓ-REITORA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 24, § 1° do Estatuto da
UERN, e

CONSIDERANDO os preceitos da Resolução CONSEPE n° 046/2021, que Dispõe sobre a
par�cipação de docentes aposentados(as) junto aos Pós-Graduação da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte e dá outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento do cadastramento dos(as) docentes
aposentados(as) que integram os corpos docentes dos Programas stricto sensu da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Estabelecer procedimentos rela�vos ao cadastramento para a par�cipação de
docentes aposentados(as) nos programas de pós-graduação da UERN, conforme Resolução n° 046/2021 –
CONSEPE. 

 
 

PROCEDIMENTOS PERTINENTES AOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO

Art. 2º Solicitar ao(a) docente aposentado(a) preenchimento completo do termo de
compromisso e responsabilidade de par�cipação como docente aposentado(a) voluntário(a) de PPG,
(Anexo Único);

 

Art. 3º Observar seu Regimento Interno para cumprimento de possíveis determinações
quanto ao credenciamento e descredenciamento de docentes, bem como o cumprimento dos requisitos
definidos pela Resolução n° 046/2021 – CONSEPE, Portaria n° 81/2016 – CAPES e outros disposi�vos
per�nentes.

 

PARÁGRAFO ÚNICO - O(a) docente aposentado(a) terá suas a�vidades voluntárias de
ensino pós-graduação e de pesquisa aprovadas pelos colegiados dos respec�vos Programas Pós-
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Graduação e homologadas pelas respec�vas unidades acadêmicas/departamentos acadêmicos,
observando as normas vigentes e os interesses ins�tucionais.

 

Art 4º  Enviar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEG) e ao Departamento de
Cursos da Diretoria de Pós-Graduação (DCU/DPG), via processo criado no Sistema Eletrônico de
Informações (SEI-RN), memorando com o termo de compromisso e responsabilidade de par�cipação
como docente aposentado(a) voluntário(a) de PPG, preenchido e assinado para conhecimento desta Pró-
Reitoria, bem como ata da reunião do colegiado que aprova/homologa as a�vidades voluntárias do/a
docente.

 

Art 5º Os Programas de Pós-Graduação que possuírem docentes aposentados(as) em seus
corpos docentes e não �verem termo de compromisso e responsabilidade de par�cipação como docente
aposentado(a) voluntário(a) de PPG, firmados, assinados e dentro da validade (Art 8°), devem
providenciá-los e seguir o trâmite descrito no Art 5° desta Instrução Norma�va. 

 

Art 6º Os PPGs que realizarem descadastramento de docente aposentado(a) voluntário(a)
do seu corpo docente devem informar, imediatamente, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
(PROPEG) e ao Departamento de Cursos da Diretoria de Pós-Graduação (DCU/DPG), via processo criado
no Sistema Eletrônico de Informações (SEI-RN).

 

Art 7° O Termo de Compromisso e Responsabilidade terá a validade de 12 meses,
prorrogável por iguais e sucessivos períodos, bem como a qualquer tempo ser interrompido, de acordo
com os interesses das partes.

 

PARÁGRAFO ÚNICO - O PPG tem a responsabilidade de acompanhar a(s) validade(s) do(s)
Termo(s) de Compromisso e Responsabilidade dos(as) docentes vinculados(as) ao programa.

 

PROCEDIMENTOS PERTINENTES À PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Art. 8º A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEG), por meio do Departamento
de Cursos da Diretoria de Pós-Graduação (DCU/DPG), será responsável por disponibilizar o termo de
compromisso e responsabilidade de par�cipação como docente aposentado(a) voluntário(a) de PPG.

 

Art. 9º Caberá ao Departamento de Cursos da Diretoria de Pós-Graduação da Pró-reitoria
de Pesquisa e Pós-graduação (DCU/DPG/PROPEG), o acompanhamento relacionado ao cadastramento e
descadastramento de docente aposentado(a) voluntário(a) nos PPGs da UERN, bem como encaminhar
cópia dos termos de compromisso à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP).

 

Art. 10 º.  Esta Instrução Norma�va entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se a Instrução Norma�va n° 007/2021 DPG/PROPEG.

Documento assinado eletronicamente por Ellany Gurgel Cosme do Nascimento, Pró-Reitor(a) da
Unidade, em 15/06/2022, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º
do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por José Rodolfo Lopes de Paiva Cavalcan�, Diretor(a) da
Unidade, em 15/06/2022, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º
do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
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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 14964720
e o código CRC 4F37F853.

ANEXO I (ID. 14965309) - TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE PARTICIPAÇÃO
DOCENTE APOSENTADO(A) VOLUNTÁRIO(A) EM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Também pode ser consultado na página "Legislações" em "Pós-Graduação" no site da PROPEG
- h�ps://propeg.uern.br/default.asp?item=propeg-posgraduacao-legislacao

Referência: Processo nº 04410103.000214/2022-25 SEI nº 14964720

http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

