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ERRATA AO EDITAL Nº 09/2013 – POSEDUC/UERN 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte – POSEDUC/UERN, no uso de suas competências, torna pública 
alteração no Edital nº 09/2013 – POSEDUC/UERN, conforme termos abaixo:

ANEXO III -  NORMAS PARA EDITAL EXTRAORDINÁRIO DE CREDENCIAMENTO 
DE DOCENTES NO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – POSEDUC 
– DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ONDE SE LÊ:
Art.  1  –  Poderão  ser  credenciados  como  professores  e  orientadores  os  docentes  da  UERN 
portadores do título de doutor em educação, ou titulados na área, que apresentem nos últimos três 
anos mais a fração do ano corrente:
(…)

C.  Comprovação  da  publicação,  como  autor  principal  ou  coautor,  de  um  artigo  em 
periódicos, da área de educação e afins, qualificados pelo sistema QUALIS da CAPES; ou 
comprovação da publicação, como autor principal ou coautor,  de um livro editado por 
editora qualificada pelo Sistema QUALIS da CAPES; ou comprovação, como único autor, 
de um capítulo de livro editado por editora qualificada pelo Sistema QUALIS da CAPES

LEIA-SE:
Art.  1  –  Poderão  ser  credenciados  como  professores  e  orientadores  os  docentes  da  UERN 
portadores do título de doutor em educação, ou titulados na área, que apresentem nos últimos três 
anos mais a fração do ano corrente:
(…)

C. Comprovação da publicação,  como autor principal, de um artigo em periódicos,  da 
área de educação e afins, qualificados,  no mínimo como  B2 pelo  sistema QUALIS da 
CAPES; ou comprovação da publicação, como autor principal ou coautor, de um livro 
editado por editora qualificada,  no minimo como L2 pelo Sistema QUALIS da CAPES; 
ou  comprovação,  como autor principal,  de  um capítulo  de  livro  editado  por  editora 
qualificada, no mínimo como L2, pelo Sistema QUALIS da CAPES.
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