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EDITAL Nº 002/2016 – PROEG
(Aditivo ao Edital 034/2015 – PROEG)
Retifica o Edital Nº 34/2015 – PROEG, que fixou os
prazos e procedimentos para matrículas dos
alunos

regulares

veteranos

e

dos

alunos

ingressantes através do Processo Seletivo de
Vagas Não-Iniciais (PSVNI), referente ao semestre
letivo 2015.2
A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade do Estado do Rio Grande
do Norte – UERN, no uso de suas atribuições acadêmicas e administrativas, motivada
pela alteração do Calendário Universitário aprovado através do Ad referendum nº
001/2016 – CONSEPE de 06/01/2016 em razão da necessidade de adequação da
segunda chamada dos selecionados em vagas iniciais pelo PSV para ingresso no
semestre letivo 2015.2 e da divulgação do cronograma referente à primeira edição do
SiSU 2016.
TORNA PÚBLICO QUE:
1. O Edital Nº 34/2015 – PROEG, referente ao cronograma e aos procedimentos para
matrícula nos cursos de graduação da UERN, dos alunos regulares veteranos e dos
alunos ingressantes através do Processo Seletivo de Vagas Não-Iniciais (PSVNI),
referente ao semestre letivo 2015.2, passa a vigorar com as seguintes alterações:
20 e 21/01/2016
Das 9 h do dia 20 às
23h59min do dia
21/01/2016
22/01/2016
Das 09 h às
23h59min
25 e 26/01/2016
Das 09 h do dia 25 às

FASE 1 da matrícula on-line, exclusiva para prématrícula em componentes curriculares
FASE 2 da matrícula on-line, com inclusão de novos
componentes curriculares com vagas disponíveis.
FASE 3 da matrícula on-line, período para ajustes de
matrículas, com exclusão e/ou inclusão de novos

23h59min do dia
26/01/2016
27/01/2016
Das 9 h às
23h59min

componentes com vagas disponíveis.
FASE 4 da matrícula on-line, EXCLUSIVAMENTE,
para trancamento voluntário de programa de estudos.
FASE 5 da matrícula on-line, EXCLUSIVAMENTE,

28/01/2016

para

Das 9 h às

disponíveis, de alunos que não participaram das fases

23h59min

anteriores, ou que participaram das fases 1, 2 e 3 e não

29/01/2016

obtiveram êxito.
FASE 6 da matrícula on-line, matrícula curricular, de

Das 9 h às

forma automática via SAE, na condição de aluno

23h59min

matrículas,

em

componentes

com

vagas

especial, em componentes com vagas disponíveis.

2. Este Edital de Retificação passa a fazer parte integrante do Edital nº 34/2015 –
PROEG, mantendo-se todas as demais disposições nele constantes e nas alterações
feitas pelo edital n° 047/2015 – PROEG e não modificadas pelo presente.

Gabinete da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, em Mossoró – RN, aos 06 de
janeiro de 2016.

Profª Dra Inessa da Mota Linhares Vasconcelos
Pró-Reitora de Ensino de Graduação
Portaria 7674/2013 – GR/UERN

