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Edital nº 10/2017 – PROEG
(ADITIVO AO EDITAL Nº 8/2017 – PROEG)
A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG), no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, considerando o Edital nº 8/2017 – PROEG, de 27 de janeiro de 2017, que divulgou
normas das matrículas institucional e curricular dos candidatos aprovados no Sistema de Seleção
Unificada (SiSU) para ingresso nos cursos de graduação para o ano de 2017 da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte – UERN
1. Torna pública a inclusão do subitem 5.3.1, com a seguinte redação:
“ 5.3.1. O candidato que por motivo de greve nas instituições de ensino públicas não tenha, no
ato da realização da matrícula institucional na UERN, concluído o ensino médio ou curso
técnico na forma integrada ao ensino médio no ano letivo de 2016, poderá realizar matrícula
institucional na forma condicional, devendo o mesmo entregar o Diploma ou Certificado ou
Certidão de Conclusão do Ensino Médio/Técnico, no período 11 a 14 de abril de 2017, na
respectiva unidade acadêmica do curso para o qual foi aprovado, sob pena de perda de vaga.”
2. No subitem 2.3 do Edital nº 8/2017, ONDE SE LÊ: “2.3 Os candidatos convocados para
ingresso no primeiro ou segundo semestres letivos de 2017, cujos nomes serão divulgados no dia 30
de janeiro de 2017, conforme subitem 3.1 do Edital nº 05/2017 da Secretaria de Educação Superior
(SESu), deverão requerer matrícula institucional nos dias 03, 06 e 07 de fevereiro de 2017.”
3. Nos subitens 2.4 e 2.4.1 do Edital nº 8/2017, ONDE SE LÊ:
“ 2.4. O candidato convocado na cota destinada a pessoa com deficiência para ingresso no primeiro
ou no segundo semestres letivos de 2017, deverá ser previamente submetido à avaliação da junta
multiprofissional da UERN, conforme subitem 3.9 do Edital nº 78/2016 - PROEG, e a
presentar-se no horário das 18h30min às 19h30min dos dias 31 de janeiro, 01, 02, 03 e 06 de
fevereiro do ano em curso, devendo os mesmos se apresentarem no prédio da Faculdade de
Ciências da Saúde – FACS da UERN, localizado na Rua Atirador Miguel A. da Silva Neto, s/n
Aeroporto – Mossoró/RN, com 30 minutos de antecedência, conforme ordem de
apresentação.”
“ 2.4.1. A ordem de apresentação dos candidatos à junta multiprofissional, no local, horário e
nos dias indicados no subitem 2.4, será divulgada em edital próprio a ser publicado no dia 30
de janeiro de 2017. ”
4. No anexo I do Edital nº 8/2017, ONDE SE LÊ:
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CAMPUS AVANÇADO PROFª MARIA ELISA DE ALBUQUERQUE MAIA – PAU DOS
FERROS
Horário de
Secretaria do Campus
Cursos (Habilitação)
Endereço
matrícula

CAMPUS
AVANÇADO
PROFª.
MARIA ELISA DE ALBUQUERQUE
MAIA – CAMEAM

Ciências Econômicas
(Bacharelado)
Letras Língua Portuguesa e
respectivas
Literaturas
(Licenciatura)
Letras Língua Inglesa e
respectivas
Literaturas
(Licenciatura)
Letras Língua Espanhola e
respectivas
Literaturas
(Licenciatura)
Pedagogia (Licenciatura)
Administração (Bacharelado)
Enfermagem (Bacharelado e
Licenciatura)
Educação Física
(Licenciatura)
Geografia (Licenciatura)

7h30min às 11h
e
das 19h às 21h

BR-405, KM 153,
Arizona – Pau dos
Ferros/RN

7h30min às 11h
e
das 13h às 17h

LEIA-SE:
“2.3. Os candidatos convocados para ingresso no primeiro ou segundo semestres letivos de 2017,
cujos nomes serão divulgados no dia 30 de janeiro de 2017, conforme subitem 3.1 do Edital nº
05/2017 da Secretaria de Educação Superior (SESu), deverão requerer matrícula institucional nos
dias 03, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2017.”
“2.4. O candidato convocado na cota destinada a pessoa com deficiência para ingresso no primeiro
ou no segundo semestres letivos de 2017, deverá ser previamente submetido à avaliação da junta
multiprofissional da UERN, conforme subitem 3.9 do Edital nº 78/2016 - PROEG, e a
presentar-se no horário das 18h30min às 19h30min no período de 08 a 15 de fevereiro do ano
em curso, devendo os mesmos se apresentarem no prédio da Faculdade de Ciências da Saúde
– FACS da UERN, localizado na Rua Atirador Miguel A. da Silva Neto, s/n Aeroporto –
Mossoró/RN, com 30 minutos de antecedência, conforme ordem de apresentação.”
“ 2.4.1. A ordem de apresentação dos candidatos à junta multiprofissional, no local, horário e
nos dias indicados no subitem 2.4, será divulgada em edital próprio a ser publicado no dia 6
de fevereiro de 2017.”
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5. Este edital de retificação passa a fazer parte do Edital nº 8/2017 – PROEG, mantendo-se todas as
demais disposições nele constantes e não alteradas pelo presente documento.
Este edital entra em vigor nesta data.
Mossoró, 02 de fevereiro de 2017

Prof.ª Dra. Inessa da Mota Linhares de Vasconcelos
Pró-Reitora de Ensino de Graduação
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