
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN
FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – POSEDUC
Campus Central – BR 110 – KM 46 – Rua Prof. Antônio Campos, s/n - Costa e Silva.

CEP: 59.633-010 - Caixa Postal 70 - Mossoró – RN / Telefones: (84) 3314-3452 – FAX: (84) 3314.3452

EDITAL Nº 13/2018 – POSEDUC/UERN
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte torna público, pelo presente Edital, o processo sucessório para 
Coordenação e Vice-Coordenação, para exercício durante o período de 2018 a 2020 e estabelece 
as seguintes datas: 

ATIVIDADES DATAS
Inscrição de Chapa 13 e 14 de  novembro
Homologação das inscrições 19 de novembro
Processo eleitoral 29 de novembro
Homologação do resultado pelo Colegiado 29 de novembro 
Posse da Coordenação e Vice-Coordenação 30 de  novembro

1) Das inscrições
a) Poderão se inscrever à Coordenação e Vice-Coordenação docentes permanentes do Programa 
de Pós-Graduação em Educação;
b)  As  inscrições  deverão  ser  realizadas  na  Secretaria  do  Programa  de  Pós-Graduação  em 
Educação,  no  horário  de  07:30hs  às  11:30hs,  com  o  preenchimento  de  formulário  próprio 
devidamente assinado pelos interessados. 

2) Do processo eleitoral
a) Poderão votar todos os docentes (permanentes e colaboradores) do Programa, bem como a 
representação estudantil;
b) Poderão votar de forma presencial ou on line.  A votação presencial acontecerá na reunião do 
Colegiado, a ser convocada para o dia 29 de novembro de 2018. A votação  on line ocorrerá a 
partir do envio da cédula para o endereço institucional do Programa: educacao@mestrado.uern.br.

3) Da homologação do resultado e da posse
a) O resultado do processo eleitoral será homologado pelo Colegiado, devidamente convocado 
para este fim.
b) A posse acontecerá mediante expedição de Portaria pelo Reitor da UERN.

Mossoró-RN, 25 de outubro de  2018.

Prof.ª Dr.ª Maria Edgleuma de Andrade
Coordenadora do Mestrado em Educação
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