Seminário de Ambientação Acadêmica

GUIA DO
ESTUDANTE
Este Guia apresenta aos estudantes, especialmente
aos novatos, os principais setores e serviços
oferecidos pela UERN.
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Pró-Reitoria
de Ensino
de Graduação

Regulamento dos Cursos de Graduação - RCG
O RCG é o conjunto de Normas que organiza o desenvolvimento
dos cursos de graduação.

Programas formativos e núcleos de bolsas
Compreendem os programas (PIM, PIBID e PET) que desenvolvem
ações voltadas para a melhoria da qualidade na formação dos
discentes, disponibilizando bolsas para os mesmos.
Diretoria de Admissão, Registro e Controle - DIRCA
A DIRCA realiza o registro geral dos discentes, acompanha suas
trajetórias acadêmicas e emite documentos. (declarações, certidões,
históricos, e diplomas)
Diretoria de Cursos de Graduação - DCG
A DCG acompanha e assessora os Cursos de Graduação,
coordenando os seus processos de avaliação.
Plataforma Íntegra
A PLATAFORMA INTEGRA é um ambiente que permite ao discente
acompanhar sua trajetória acadêmica.
Sistema Acadêmico de Ensino - SAE
O SAE verifica e acompanha, através da informatização de dados,
a situação acadêmica do discente, juntamente com a Unidade de
Processamento de Dados (UPD) e a DIRCA.
Mais informações:
PROEG: proeg.uern.br
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Pró-Reitoria
de Extensão
PROEX é o órgão responsável por articular, acompanhar, registrar e
promover as ações de extensão da UERN.
Diretoria de Educação Cultura e Artes - DECA
Vinculada à Pró-reitoria de Extensão da UERN, é responsável por
elaborar toda a política cultural da Universidade.
Diretoria de Extensão - DIEX
Tem o objetivo de contribuir na execução da política de Extensão da
UERN, visando a expansão, consolidação e melhoria de qualidade
das suas Ações.
A Diretoria de Educação Cultura e Artes - DECA
Vinculada à Pró-Reitoria de Extensão da UERN é responsável por
elaborar toda a política cultural da Universidade, dando todo
o suporte possível aos projetos oriundos dos departamentos
acadêmicos, dos Campi e da Reitoria, além de desenvolver diversas
atividades culturais dentro e fora da UERN, no intuito de promover
e consolidar a cultura como um alicerce da extensão universitária.
Para realização das suas atividades, a DECA conta com técnicos
especializados em diferentes linguagens artísticas, os docentes
dos diferentes departamentos da UERN e com assessoria de
Produção e de Audiovisual. Vale salientar o trabalho colaborativo
junto ao Conservatório de Música da UERN e ao Departamento
de Artes (DART), Iniciação Científica, Tecnológica e Informação. Os
programas PIBIC e PIBITI incentivam a pesquisa discente junto a um
6

pesquisador, desenvolvendo a descoberta e a validação de teorias,
de práticas e de materiais inovadores.
DIEX – Diretoria de Extensão
Responsável pelos registros, acompanhamento e avaliação dos
Programas, projetos e eventos de Extensão. Os alunos podem se
informar das Ações de Extensão através do site:
http://proex.uern.br/default.asp?item=proex-diaapresentacao
Email: diex.proex@uern.br
Telefone: 3315 2183.
Como participar: incentivo à participação no Programa
Institucional de Bolsas de Extensão – PIBEX : Anualmente é
lançado Edital de Bolsas de Extensão para os alunos dos Cursos
de Graduação; Programas com fomento Externo: PROEXT/MEC;
Projetos de Ações Voluntárias de Extensão.
Certificação: expedição de certificados para os alunos que
participam de Programas e Projetos de Extensão.
Por que participar: o que a participação nas Atividades de
Extensão possibilita aos alunos? Uma formação acadêmica,
profissional e humana através da relação teoria e prática que tem
como protagonistas: aluno-professor-sociedade.
Eventos: Colóquio de Extensão e Salão de Extensão: Evento anual
no qual alunos, professores e comunidade externa participam
de processos formativos, socializam suas atividades e fortalecem
políticas institucionais para a extensão na UERN.
Um convite: tenham a Extensão Universitária como cultura, como
prática, como compromisso de uma (trans)formação social, porque
implicada consigo, com os outros e com o mundo.
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O Complexo Cultural da UERN - CCUERN
É uma Diretoria da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e tem por
finalidade planejar, articular, promover e gerir ações de extensão
envolvendo os Setores de Cursos e de Eventos do próprio CCUERN
e os departamentos acadêmicos da UERN, especialmente os do
Campus de Natal.
As ações realizadas no CCUERN se desenvolvem em consonância
com a Política Nacional de Extensão Universitária e estão voltadas
prioritariamente à promoção e difusão da cultura e das artes, além
de ações nas áreas da saúde, desporto, lazer, inclusão digital e
cidadania.
Ao longo de sua trajetória, o CCUERN vem desenvolvendo projetos,
cursos, eventos, prestação de serviços entre outras atividades que
contemplam artes cênicas, artes visuais, música, dança, audiovisual,
literatura, artesanato, inclusão digital, educação, meio ambiente,
saúde, esportes, direitos humanos, justiça, cidadania e trabalho.
O CCUERN atua prioritariamente em dois grandes eixos que estão
definidos também na sua organização administrativa:
Setor de Eventos: atua no planejamento, acolhimento e
encaminhamento de propostas de eventos a se realizar nas
dependências do CCUERN.
Setor de Cursos: coordena a oferta dos cursos e atividades
de extensão de caráter regular que funcionam no CCUERN.

Mais informações:
PROEX: www.uern.br
8
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Pró-Reitoria
de Pesquisa e
Pós-Graduação
Iniciação Científica, Tecnológica e Informação
Os programas PIBIC e PIBITI incentivam a pesquisa discente junto
a um pesquisador, desenvolvendo a descoberta e a validação de
teorias, de práticas e de materiais inovadores.

Inovação e Empreendedorismo
Promove o empreendedorismo e a cultura inovadora, aprofundando
as relações entre a sociedade e a Universidade, sobretudo na
interação dos pesquisadores e inventores com os temas emergentes
apresentados pelos setores produtivos, visando à melhoria das
condições de vida.
Portal de Periódicos
Promove o empreendedorismo e a cultura inovadora, aprofundando
as relações entre a sociedade e a Universidade, sobretudo na
interação dos pesquisadores e inventores com os temas emergentes
apresentados pelos setores produtivos, visando à melhoria das
condições de vida.

Pesquisa
A PROPEG lança editais anuais dos programas PIBIC e PIBITI em que
participam alunos com bolsas CNPq e UERN e também voluntários,
desenvolvendo o plano de trabalho de 12 horas semanais de uma
pesquisa de caráter científico, tecnológico e inovador.
Pós-graduação
Tanto atua na capacitação dos docentes como abre perspectivas de
formação continuada para os alunos por meio de 17 programas que
envolvem cursos de Mestrado e Doutorado nas diferentes áreas de
conhecimento, além de 14 cursos de especialização.
Grupos de Pesquisa
109 grupos abrem a perspectiva do contato do aluno com a
pesquisa, abrangendo as áreas: Ciências da Vida (14); Ciências
Exatas e da Terra (16); Linguística, Letras e Artes (16); Ciências Sociais
Aplicadas (25); e Ciências Humanas (38).
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Mais informações:
PROPEG: http://propeg.uern.br/default.asp?item=propeg-destaques
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Sistema Integrado
de Bibliotecas

conhecimento, em meios impressos ou eletrônicos.
Campi e Núcleos Avançados
O SIB/UERN conta com 8 Bibliotecas dos Campi Avançados e 11
Bibliotecas dos Núcleos. Todas as suas unidades conta com acervo
físico, bem como com ambiente para estudo e acesso à internet,
com serviços de consulta e renovação de empréstimos.

Seleção e Aquisição
Responsável pelo processo referente à aquisição de bibliografias,
seja em forma de doação, compra direta da Universidade ou ainda
através de convênios e/ou intercâmbios
Processo Técnico
Gerencia as atividades técnicas referentes ao controle, registro,
classificação, catalogação, conservação, restauração e higienização
de todo o acervo.
Circulação
Responsável pela gestão, controle e manutenção do acervo
disponível para consulta, empréstimo, devolução, consultas e
atendimento ao usuário de modo geral.
Bib. Digital, Periódicos e Educação de Usuários
Responsável pelo gerenciamento do acervo digital e Repositório
Institucional da UERN, dos periódicos e educação dos usuários,
promovendo palestras e ações educativas e de capacitação.
Apoio a Bibliotecas Setoriais
Dar suporte administrativo às Bibliotecas Setoriais ligadas ao SIB/
UERN, localizadas em Mossoró ou nos Campi Avançados.
Editora Universitária
Atender às demandas editoriais de publicação, promoção,
intercâmbio e difusão de obras em todos os campos do
12

Mais informações:
BIBLIOTECA: www.uern.br
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Diretoria de
Assistência
Estudantil

condições acadêmicas e a vulnerabilidade socioeconômica.
Ajuda de Custo para a participação em eventos
Auxílio financeiro destinado ao discente que deseja participar de
eventos. Para isso, o discente deverá comprovar inscrição no evento
ou ter carta de aceitação de seu trabalho.

Residências Universitárias (Mossoró, Natal e Assú)
8 (oito) Residências Universitárias para os discentes da UERN.
Semestralmente, são abertas vagas cujo critério de seleção reside na
vulnerabilidade socioeconômica da família.
Bolsas para estágio não obrigatório (remunerado)
Lançamentos periódicos de editais com vagas para estágio
remunerado para os discentes que se encontram no 3º período do
curso em prefeituras municipais. Há oportunidades de estágios
também com empresas privadas.
Programas de Concessão - Auxílio alimentos (PCAA)
Programa cujo acesso decorre de um processo seletivo publicado
em edital tendo como critérios de aprovação tanto a situação
acadêmica como a vulnerabilidade socioeconômica.
Atendimento Psicológico e Social
Tendo interesse em ser atendido o discente deverá entrar em
contato com a DAE no telefone 3315-2185 para que seja marcado o
dia, tanto com a psicóloga como com a Assistente Social.
Programa de Apoio ao Estudante PAE
Programa no qual é repassado ao aluno que é aprovado no
processo seletivo um valor monetário. O discente deverá atender as
14

Mais informações:
DAE: http://prorhae.uern.br/dae/
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Diretoria de
Assuntos
Internacionais
Ciência sem Fronteiras - CsF
É um programa que busca promover a consolidação, expansão
e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da
competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade
internacional.
TOEFL ITP
Com conteúdo usado de forma 100% acadêmica visando avaliar a
proficiência de falantes não nativos da Língua Inglesa. Os testes
avaliam as habilidades em três áreas: compreensão auditiva,
estrutura e expressão escrita, habilidade de leitura.
Bolsa SANTANDER
Destaca-se por suas iniciativas como programas de bolsas, ciência e
inovação, empreendedorismo, transferência tecnológica e apoio a
projetos universitários.
Mobilidade Acadêmica - ABRUEM
O Programa de Mobilidade Acadêmica foi criado para permitir aos
alunos de graduação de instituições estaduais e municipais de
Ensino Superior Brasileiras realizar intercambio entre elas.

Mais informações:
DAINT: www.uern.br
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Diretoria de
Políticas e
Ações Inclusivas
Criado em 2005 como Departamento de Apoio à Inclusão,
reconhecido pelo Conselho Universitário – CONSUNI - através da
Resolução nº 02/2008 de 18/04/2008, passa a Diretoria, através da
Resolução Nº 31/2010-CD, e posteriormente, a Diretoria de Políticas
e Ações Inclusivas (DAIN), através da Resolução n° 5/2015-CD.

Equipe DAIN
A DAIN é constituída por uma equipe multidisciplinar constituída
de Secretária, Divisão de Pedagogia, Divisão de Deficiência Física,
Divisão de Deficiência Visual, Divisão de Deficiência Auditiva,
Divisão de Serviço Social, Divisão de Psicologia, Ledores, Trascritores
do Sistema Braille, Instrutor de LIBRAS.
Apoio aos Campi
A DAIN é uma diretoria transversal que abrange o Campus Central
e os Campi de Patu, Natal, Assú, Pau do Ferros, Caicó e os Núcleos
Avançados de São Miguel, Caraúbas, São Gonçalo do Amarante,
além do PARFOR.
Equipamentos
A DAIN, visando a inclusão das pessoas com deficiência e
necessidades educacionais especiais na UERN, realiza seus
atendimentos e acompanhamentos com a utilização de diversas
18

tecnologias assistivas (equipamentos especiais, ajudas técnicas,
softwares etc.)
Projetos
Com objetivo da quebra de barreiras, acessibilidade efetivação de
direitos dos discentes com deficiência e Necessidades Educacionais
Especiais, DAIN espera contribuir para a construção e consolidação
da cidadania rumo à expansão de uma universidade inclusiva
desenvolvendo, sistematicamente, Projetos de Pesquisa, Projetos
de Extensão; Formação Continuada, Oficinas, Cursos, Encontros,
debates, rodas de estudos.
Eventos
Promovido pela Diretoria de Políticas e Ações Inclusivas (DAIN), o
Seminário Potiguar: Educação, Diversidade e Acessibilidade tem
como objetivo aprofundar as discussões, aproximar profissionais,
trocar e compartilhar experiências, com vistas à promoção de
ações que busquem
a efetivação da
inclusão de estudantes
com deficiência e
fortalecimento de
uma política que
fomente o respeito
aos princípios da
diversidade fortalecida
pelo entendimento
da pertinência da
perspectiva de
inclusão no âmbito da
coletividade.
Mais informações:
DAIN: www.uern.br
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Diretório
Central dos
Estudantes

e comunicativa, c) o cultivo e a defesa dos valores éticos
emancipatórios, d) o incentivo à prática das atividades desportivas e
iniciação profissional, e) lutar contra o machismo, racismo e lgbtfobia
e toda e quaisquer formas de opressões;
- Estimular a organização política e representativa dos cursos,
faculdades, campi e núcleos avançados no âmbito da UERN (Centros
acadêmicos - CA e Diretórios acadêmicos - DA);

Diretório central dos e das estudantes Anatália de Melo Alves
fundado em 1967 – DCE UERN

O que é o DCE?
Diretório central dos e das estudantes é entidade máxima de
representação dos e das estudantes da Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte – UERN.
O que nos motiva?
- Lutar pela garantia do ensino público, gratuito, democrático
e de qualidade, bem como o direito ao acesso a assistência e
permanência estudantil;
- Representar e defender os interesses coletivos da comunidade
acadêmica, jurídica e administrativamente;
- Defender a democracia, a participação popular e o controle social
articulado com os movimentos sociais;
- Lutar pela autonomia da organização estudantil: a) a organização,
participação política dos e das estudantes no movimento
estudantil, b) o incentivo à produção artística, cultural, ambiental

20
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O que é CONEUERN?
Congresso dos e das estudantes da UERN. CONUERN é a instância
máxima deliberativa do DCE/UERN, composto por todos e todas os/
as estudantes.
O que é assembleia geral dos e das estudantes?
Assembleia geral dos e das estudantes é um órgão deliberativo da
entidade, imediatamente inferior ao CONEUERN e superior ao CEB.
O que é o CEB?
O conselho de entidade de base é um órgão deliberativo e, quando
da ausência de diretoria do DCE, executor intermediário, e será
composto pelas entidades representativas dos cursos (CAs e Das)
vinculadas ao DCE e comprovados mediante ata de posse.
O que é coordenação executiva?
Coordenação executiva é um órgão deliberativo e executor eleito
anualmente pelo voto direto dos e das estudantes
Composição do quadro de coordenação executiva:
01. Coordenação geral;
02. 2ª Coordenação geral;
03. Secretário /a;
04. Tesoureiro/a;
05. Coordenação de comunicação;
06. Coordenação de formação política;
07. Coordenação de articulação com entidades estudantis;
08. Coordenação de arte, cultura e esporte;
09. Coordenação de mulheres;
10. Coordenação de negros, negras e cotistas;
11. Coordenação de combate a lgbtfobia;
12. Coordenação de acessibilidade, diversidade e inclusão social;
13. Coordenação de assuntos estudantis.
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Mais informações:
DCE: www.uern.br
E-mail: dce@uern.br
Facebook: @dceuernama
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Avaliação
Institucional
A AI é um processo contínuo por meio do qual uma instituição
constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando
compreender os significados do conjunto de suas atividades para
melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social.
(INEP)

se um elo de ligação entre o curso e a CPA.
Resultados da Avaliação Interna
Após a aplicação dos questionários on-line, a COSE e a CPA
elaboram um Relatório de Avaliação Interna, que compila os dados
obtidos nessa avaliação, além de outras informações que retratem
aspectos importantes do curso, com relação à infraestrutura e aos
recursos humanos disponíveis para cada curso. No link da AAI no
site da UERN está disponível todos os relatórios produzidos.
Acesse e conheça mais sobre o seu curso em Relatórios de Avaliação
Interna.

Objetivos de Assessoria de Avaliação Institucional
A Assessoria de Avaliação Institucional tem por objetivo promover
a autoavaliação e a visibilidade de todos os segmentos da UERN,
tendo em vista a melhoria e o alcance dos objetivos institucionais.
Processo Avaliativo
Semestralmente, os discentes respondem a um questionário online, de forma espontânea, demonstrando sua opinião sobre a
infraestrutura, recursos disponíveis para as atividades acadêmicas e
atuação didática-pedagógica de seus professores, além de fazerem
também uma autoavaliação.
CPA
A CPA, como órgão colegiado permanente no processo de
autoavaliação da UERN, tem por finalidade a coordenação e
acompanhamento de todo o processo interno de avaliação da
UERN.
COSE
As Comissões Setoriais de Avaliação (COSEs) são formadas por
professores, alunos e técnicos administrativos de cada curso com o
objetivo de promover a avaliação interna em nível local, tornando24

Mais informações:
AVALIAÇÃO: www.uern.br
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Ouvidoria
A Ouvidoria é um serviço disponibilizado para garantir a efetiva
comunicação da gestão institucional com a comunidade
interna e a sociedade em geral. O interessado deverá utilizar,
preferencialmente, o link:
Fale com a ouvidoria | ouvidoria@uern.br

Elogio: nesse espaço você pode registrar sua satisfação com os
serviços recebidos encaminhando o seu elogio
Sugestões: você pode ainda contribuir com a melhoria dos nossos
serviços encaminhando suas sugestões.
Reclamação: ficou insatisfeito com algum dos nossos serviços?
Utilize esse canal de acesso, faça sua reclamação e ajude-nos a
melhorar. Em até 10 dias, o setor responsável lhe dará retorno, se for
o caso.
Dúvidas: esclareça suas dúvidas e solicite informações acerca dos
nossos serviços. A ouvidoria encaminhará ao setor competente,
o qual lhe dará o devido retorno com a maior brevidade possível.
(prazo de até 05 dias)
Denúncias: sabia que é possível comunicar possíveis
irregularidades? A gestão da UERN cuidará do assunto e tomará as
providências para a devida apuração. Apesar da necessidade de sua
identificação, garantimos o sigilo, se assim o requerer.
26
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