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TERMO ADITIVO AO EDITAL Nº 002/2020 – POSEDUC/UERN 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte – UERN (POSEDUC), no uso de suas competências, considerando a 

gravidade do quadro de pandemia presente no país, e com base na Portaria Nº 346/2020 – 

GP/FUERN, que suspende as atividades presenciais no âmbito da UERN, como medida 

preventiva de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19), torna públicas as alterações 

no EDITAL Nº 002/2020 – POSEDUC/UERN, conforme termos abaixo: 

a) A prova escrita e as etapas seguintes da seleção 2020 do POSEDUC acontecerão à 

distância, conforme orientações e cronograma publicados neste edital. 

 

6.1) Prova escrita, de caráter eliminatório 

ONDE SE LÊ: 

6.1.2. A prova escrita será realizada em data a ser divulgada posteriormente em novo 

Cronograma de atividades e terá duração de 04 (quatro) horas, no horário das 13h30 

às 17h30, Campus Universitário, BR 110, Km 46, Bairro Costa e Silva, CEP: 59625-

620, em Mossoró-RN, nas dependências da Faculdade de Educação; 

LEIA-SE: 

 6.1.2 A prova escrita será realizada on line, sendo a questão publicada em edital próprio no 

dia 22 de setembro de 2020 às 08h00min no site do POSEDUC http://propeg.uern.br/poseduc/ 

O(a) candidato(a) terá 24 (vinte e quatro) horas para enviar sua avaliação devidamente 

respondida para o e-mail: educacao@mestrado.uern.br (até às 07h59min do dia 23 de 

setembro de 2020); 

 

ONDE SE LÊ: 

6.1.6. O candidato que chegar após as 13h30min não terá acesso ao local de realização 

das provas e estará eliminado do Processo Seletivo; 

LEIA-SE: 

 6.1.6 O candidato que enviar a avaliação após as 07h59min do dia 23 de setembro de 2020 

estará eliminado do Processo Seletivo; 
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ONDE SE LÊ: 

6.1.7. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local 

de realização das provas e o comparecimento no horário determinado; 

LEIA-SE: 

 6.1.7 São de responsabilidade exclusiva do candidato o acesso à prova e realização no horário 

determinado; 

 

ONDE SE LÊ: 

6.1.8. Para ter acesso às salas das provas, o candidato deverá apresentar documento de 

identificação pessoal original com foto; 

LEIA-SE: 

6.1.8 Os candidatos deverão usar seu número de inscrição no processo seletivo emitido pelo 

SIGAA como identificação para realizar o exame escrito on line; 

 

6.2) Análise de projeto de pesquisa 

 

ONDE SE LÊ: 

6.2.1 Os candidatos aprovados na prova escrita deverão entregar, em data a ser divulgada 

posteriormente em novo Cronograma de atividades, na Secretaria do POSEDUC, 02 

(duas) vias impressas e 01 (uma) em CD do projeto de pesquisa (ANEXO IV), com 

linha de pesquisa definida, em formato PDF, seguindo as normas da ABNT, sob pena de 

desclassificação; 

 

LEIA-SE: 

6.2.1 Os candidatos aprovados na prova escrita deverão encaminhar nos dias 19 e 20 de 

outubro de 2020, exclusivamente, via internet para o e-mail: 

educacao@mestrado.uern.br, o arquivo do projeto de pesquisa (ANEXO IV), com 

linha de pesquisa definida, em formato PDF, seguindo as normas da ABNT, sob pena de 

desclassificação; 

 

6.3) Defesa do projeto de pesquisa 
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ONDE SE LÊ: 

6.3.1 As defesas do projeto de pesquisa serão realizadas em data a ser divulgada 

posteriormente em novo Cronograma de atividades, nas dependências da Faculdade 

de Educação, no Campus Universitário, com horário previamente divulgado na 

Secretaria do Mestrado em Educação e no site da UERN (www.uern.br); 

 

LEIA-SE: 

6.3.1 As defesas do projeto de pesquisa serão realizadas no período de 16 a 23 de novembro 

de 2020 à distância, através de ferramentas de vídeo conferência, com horário 

previamente divulgado no site do Mestrado em Educação 

http://propeg.uern.br/poseduc/ e no site da UERN (www.uern.br); 

 

 

ONDE SE LÊ: 

6.3.2 Os candidatos aprovados na análise dos projetos de pesquisa deverão comparecer à 

Secretaria do POSEDUC com 01(uma) hora de antecedência no dia e horário de sua defesa 

do projeto de pesquisa. Tempo esse destinado à identificação dos candidatos e a entrega de 

cópia do Curriculum Lattes, acompanhados dos documentos comprobatórios; 

 

LEIA-SE: 

6.3.2 Os candidatos aprovados na análise dos projetos de pesquisa deverão estar disponíveis 

para a realização da videoconferência com 15 (quinze) minutos de antecedência no 

dia e horário de sua defesa do projeto de pesquisa. Tempo esse destinado a verificar as 

funcionalidades de vídeo e áudio; 

 

 

6.4) Análise do Curriculum Lattes 

 

ONDE SE LÊ: 

6.4.2 No dia da sua defesa do projeto de pesquisa, o candidato deverá entregar na secretaria 

do POSEDUC 01 (uma) cópia do Currículo Lattes preenchido na Plataforma Lattes do 

CNPq, com cópias dos documentos comprobatórios originais. Devem ser anexados 

somente comprovantes que pontuarão no currículo e referentes aos últimos 03(três) anos 
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(2016, 2017, 2018); 

 

LEIA-SE: 

6.4.2 Os candidatos deverão encaminhar nos dias 19 e 20 de outubro de 2020, 

exclusivamente, via internet para o e-mail: educacao@mestrado.uern.br, o arquivo em 

formato PDF do seu Curriculum Lattes, preenchido na Plataforma Lattes do CNPq, 

com os respectivos documentos comprobatórios. Devem ser anexados somente 

comprovantes que pontuarão no currículo e referentes aos anos 2017, 2018 e 2019. O 

candidato deve incluir no mesmo arquivo a ficha com sua pontuação para ser 

conferida pelo Programa;  

 

7)  DA APROVAÇÃO 

 

ONDE SE LÊ: 

Serão admitidos no Programa, no limite das vagas, os candidatos que obtiverem nota igual ou 

superior a 7,0 (sete) pontos no resultado da média ponderada das três avaliações referidas nos 

itens 6.1, 6.2 e 6.3, respectivamente, com pesos 5, 2 e 3. 

 

LEIA-SE: 

Serão admitidos no Programa, no limite das vagas, os candidatos que obtiverem nota igual ou 

superior a 7,0 (sete) pontos no resultado da média ponderada das três avaliações referidas nos 

itens 6.1, 6.2 e 6.3, respectivamente, com pesos 3, 3 e 4. 

 

 

9 DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

ONDE SE LÊ: 

Lançamento do Edital 06 de março de 2020 

Período de inscrição 16 de março a 05 de abril de 2020 

Homologação das inscrições 20 de abril de 2020 

Prova Escrita Data Suspensa 

Resultado da Prova Escrita Data Suspensa 

Interposição de recurso ao resultado da Prova Escrita Data Suspensa 

Resultado da Interposição de recurso Data Suspensa 

Entrega dos Projetos de Pesquisa Data Suspensa 

Análise dos Projetos de Pesquisa Data Suspensa 
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Resultado dos Projetos de Pesquisa Data Suspensa 

Divulgação do calendário de defesas do projeto de pesquisa Data Suspensa 

Entrega dos documentos comprobatórios do Curriculum 

Lattes 

Data Suspensa 

Defesas do projeto de pesquisa Data Suspensa 

Resultado Final Data Suspensa 

Matrícula dos Aprovados Data Suspensa 

Início das aulas do semestre 2020.2 Data Suspensa 

 

LEIA-SE: 

Lançamento do Edital 06 de março de 2020 

Período de inscrição 16 a 31 de março de 2020 

Homologação das inscrições 20 de abril de 2020 

Prova Escrita 22 a 23 de setembro de 2020 

Resultado da Prova Escrita 06 de outubro de 2020 

Interposição de recurso ao resultado da Prova Escrita 07 e 08 de outubro de 2020 

Resultado da Interposição de recurso 13 de outubro de 2020 

Envio on line dos Projetos de Pesquisa 19 e 20 de outubro de 2020 

Envio on line do Curriculum Lattes acompanhado de 

documentos comprobatórios 

19 e 20 de outubro de 2020 

Análise dos Projetos de Pesquisa 21 de outubro a 06 de novembro de 

2020 

Resultado dos Projetos de Pesquisa 10 de novembro de 2020 

Divulgação do calendário de defesas do projeto de 

pesquisa 

10 de novembro de 2020 

Defesas do projeto de pesquisa 16 a 23 de novembro de 2020 

Resultado Final 30 de novembro de 2020 

Matrícula dos Aprovados Data Suspensa 

Início das aulas do semestre 2021.1 Data Suspensa 

 

 

11) DOS RECURSOS 

 

ONDE SE LÊ: 

11.1) Da apresentação dos recursos 

Os recursos deverão ser apresentados, pessoalmente, por escrito, na Secretaria do 

Mestrado em Educação e endereçados à Coordenação do Programa de Pós-Graduação 

em Educação – POSEDUC 
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LEIA-SE: 

11.1) Da apresentação dos recursos 

Os recursos deverão ser encaminhados por e-mail (educacao@mestrado.uern.br) à Secretaria 

do Mestrado em Educação e endereçados à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 

Educação – POSEDUC 

 

Mossoró-RN, 02 de setembro de 2020 

 

 

 

 

 
 

Maria Edgleuma de Andrade 
Coordenadora do Mestrado em Educação 

Portaria 0679/2018 – GR/UERN 
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