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RETIFICAÇÃO AO RESULTADO FINAL 
DA SELEÇÃO DE ALUNOS REGULARES 2021 

 
A presente retificação visa à alteração de data e 
modalidade de matrícula referente ao Processo 
de Seleção de candidatos para o Curso de 
Mestrado em Saúde e Sociedade para o ano de 
2021, referente ao EDITAL Nº 005 / 2020 – 
PPGSS/UERN. 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade 

(PPGSS) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) torna público, a 
RETIFICAÇÃO AO RESULTADO FINAL, referente à alteração de data e 
modalidade de matrícula, do Processo de Seleção de candidatos para o Curso de 
Mestrado em Saúde e Sociedade para o ano de 2021.  Em consequência, fica alterado 
o item descrito abaixo do Edital de Resultado Final permanecendo inalterados os 
demais itens e subitens do referido edital. 
 
2. DA MATRÍCULA 
 
2.1. A matrícula dos/as selecionados/as ocorrerá nos dias 25 a 27 de janeiro de 2021, 
exclusivamente por via eletrônica através do e-mail: 
saudesociedade@mestrado.uern.br. 
 
2.2. Para a efetivação das matrículas, os/as candidatos/as selecionados/as deverão 
enviar os seguintes documentos, no formato PDF (Portable Document Format – 
Formato Portátil de Documento), anexados em um único e-mail, que deverá conter 
como assunto: “Matrícula aluno/a Regular 2021 – Nome completo”: 
   
a) Documentos Pessoais informados no ato da inscrição (RG, CPF); 
b) Certificado de Quitação com o Serviço Militar (sexo masculino); 
c) Diploma de Graduação ou declaração de conclusão de curso (emitidos há no 

máximo 6 meses); 
d) Requerimento de matrícula no Programa de Pós-Graduação em Saúde e 

Sociedade, preenchido e assinado. 
 
2.2.1. ITEM EXCLUÍDO. 
 
2.3. A ausência de quaisquer desses documentos implicará na não efetivação da 
matrícula. 
 
2.4. ITEM EXCLUÍDO. 
 

 Mossoró-RN, 12 de janeiro de 2021. 
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