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EDITAL Nº 006/2022 – POSEDUC/UERN 
 

A Comissão de Bolsa do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade 

de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte torna público, pelo 

presente Edital, o RESULTADO do Processo Seletivo Interno para cadastro de 

reserva de discentes, turma 2022, para percepção de possíveis Bolsas de Mestrado que 

poderão ser liberadas no período de agosto de 2022 a agosto de 2023. 

 

1) RESULTADO 

Nome Classificação 

Maria Eduarda de Oliveira Bezerra Medeiros 1º 

Mariana Crisostomo Delfino de Brito 2º 

Dulcileide Azevedo de Araújo 3º 

Cleidileny Ingrid Oliveira da Silva 4º 

Matteus Vinicius Gomes Luz 5º 

Emanuella de Azevedo Palhares 6º 

Ysmilla Katalana Oliveira Figueiredo 7º 

Laura Amélia Pereira Pinheiro 8º 

Alcivânia de Oliveira Menezes 9º 

Ivana Barbosa da Silva 10º 

Mikaelly Adrianne da Silva Targino 11º 

Larissa Julia Souza Santos 12º 

Talita da Silva 13º 

 

2) CONVOCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BOLSA 

 

2.1) Convocação dos discentes selecionados 

a) Os discentes selecionados serão convocados (via internet) a encaminhar a 

documentação necessária à medida da liberação das bolsas; 

b) O não atendimento à convocação no prazo estipulado pela Secretaria do Programa 

acarretará na chamada do candidato classificado na sequência. 

 

2.2) Documentação exigida do pós-graduando para implantação da bolsa: 

a) Cópia da carteira de trabalho com páginas de identificação do último vínculo de 

trabalho, bem como a página seguinte em branco; e/ou comprovante de ser servidor 

público efetivo ou contratado do sistema federal, estadual ou municipal, com 

documento que ateste a liberação do trabalho sem percepção de rendimento; 

b) Declaração negativa de renda (ANEXO IV); 

c) Cópia do cartão de conta bancária no nome do candidato (necessário que seja conta 

corrente no Banco do Brasil);  
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d) Cópia de comprovante de residência; 

e) Termo de compromisso de dedicação exclusiva às atividades acadêmicas do curso 

(ANEXO V); 

f) Declaração negativa de vínculo de trabalho com a UERN (ANEXO VI). 

 

2.3) O pós-graduando contemplado com bolsa compromete-se em: 

a) Realizar estágio de docência de acordo com o estabelecido no artigo 17º da Portaria 

Nº 76, de 14 de abril de 2010 (Programa de Demanda Social da Capes); 

b) Não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de 

outro programa da CAPES, ou de outra agência de fomento pública nacional. 

 

3) DA DURAÇÃO E RENOVAÇÃO DA BOLSA 

a) As bolsas de mestrado concedidas através deste edital terão a duração máxima de 12 

meses. Após este período, será realizado um novo processo seletivo interno. 

b) Para renovação da bolsa, o aluno deve ter atendido, no mínimo, cinco das condições 

apresentadas abaixo, considerando que são obrigatórios os incisos II, V, VII e IX: 

I - Apresentação de trabalho em evento; 

II - Aprovação nos componentes curriculares cursados; 

III - Realização do exame de qualificação, considerando o cumprimento do tempo 

mínimo definido no Regimento; 

IV - Realização do exame de proficiência em língua estrangeira (inglês ou espanhol), 

respeitado o prazo regimental; 

V - Realização do estágio de docência; 

VI - Publicação, no mínimo, de uma produção em anais, capítulo de livro, artigo em 

revista (Qualis B, no mínimo) ou livro autoral; 

VII - Atualização do Currículo Lattes; 

VIII - Participação na organização de eventos promovidos pelo Programa; 

IX - Declaração de nada consta expedida pela Secretaria do Programa. 

 

 

Mossoró-RN, 08 de julho de 2022. 

 

 
Prof. Júlio Ribeiro Soares  

Presidente da Comissão de Bolsa 

Coordenador do POSEDUC/FE/UERN 

Portaria 1096/2020 – GP/FUERN 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RENDA 

 

 

Eu, ___________________, aluno(a) regularmente matriculado(a) no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-POSEDUC/UERN, matrícula nº 

__________, DECLARO, sob as penas das leis vigentes no País, que não recebo, atualmente, salários, 

proventos, pensões alimentícias, aposentadorias, benefícios sociais, comissões, pró-labore, outros 

rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos 

auferidos do patrimônio e quaisquer outros. Declaro, ainda, estar ciente sobre a inteira responsabilidade 

pelas informações contidas neste instrumento, estando ciente de que a omissão ou a apresentação de 

informações e/ou documentos falsos ou divergentes implicam no cancelamento automático da bolsa 

porventura recebida, obrigando-me ao ressarcimento dos valores indevidamente recebidos, quando for o 

caso. 

Declaro, também, estar ciente das normas do Edital vigente de que devo informar à Coordenação do 

POSEDUC/UERN no caso de alteração da situação acima, apresentando a documentação comprobatória. 

 

Mossoró-RN, ... de ... de 20... 

 

________________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 

 

 

 

ANEXO V – TERMO DE COMPROMISSO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO CURSO ÀS 

ATIVIDADES ACADÊMICAS DO CURSO 

 

 

 

Eu, ___________________, aluno(a) regularmente matriculado(a) no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-POSEDUC/UERN, matrícula nº 

__________, DECLARO, sob as penas das leis vigentes no País, que dedicarei tempo integral e 

exclusivo às atividades do Curso de Mestrado em Educação, caso seja contemplado(a) com bolsa, 

conforme estabelecido pelo vigente Edital. Caso eu não cumpra com o que está aqui assumido, estou 

ciente de que a bolsa será automaticamente cancelada. 

 

 

Mossoró-RN, ... de ... de 20... 

 

________________________________________ 

Assinatura do Declarante 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO DE TRABALHO COM A UERN 

 

 

Eu, _____________________, aluno(a) regularmente matriculado(a) no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-POSEDUC/UERN, matrícula nº 

____________, DECLARO, sob as penas das leis vigentes no País, que não possuo qualquer relação de 

trabalho com a instituição promotora do Programa de Pós-Graduação. Declaro, ainda, estar ciente sobre a 

inteira responsabilidade pelas informações contidas neste instrumento, estando ciente de que a omissão ou 

a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes implicam no cancelamento 

automático da bolsa porventura recebida, obrigando-me ao ressarcimento dos valores indevidamente 

recebidos, quando for o caso. 

Declaro, também, estar ciente das normas do Edital vigente de que devo informar à Coordenação do 

POSEDUC/UERN no caso de alteração da situação acima, apresentando a documentação comprobatória. 

 

Mossoró-RN, ... de ... de 20.... 

 

________________________________________ 

Assinatura do Declarante 
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