
EDITAL Nº 015/2020 – PROEG

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 006/2020 – PROEG, DE 24 DE JANEIRO DE 2020

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROEG da Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte – UERN, no uso de suas atribuições acadêmicas e administrativas,
torna pública a retificação no cronograma de datas que consta do Edital nº 006/2020 –
PROEG, de 24 de janeiro de 2020, que disciplina o processo de seleção de propostas de
subprojetos para compor o Projeto Institucional do PIBID/UERN.

I – Onde se lê:

CRONOGRAMA

EVENTO DATA
Lançamento do Edital no JOUERN 24/01/2020
Envio das propostas na forma de 
subprojetos para o e-mail institucional do 
Programa. 

25/01/2020 a 06/02/2020 até as 
23h59min.

Divulgação da homologação dos 
subprojetos inscritos 

07/02/2020

Interposição de recursos à homologação 
dos subprojetos

07 e 08 de fevereiro de 2020 até as 
23h59min.

Homologação dos projetos inscritos após 
recurso 

10 de fevereiro de 2020

Avaliação dos subprojetos por comissão 
designada pela PROEG

11/02/2020 a 14/02/2020

Divulgação dos resultados preliminares na 
página da UERN.

17/02/2020

Prazo para a interposição de recursos 17/02/2020 e 18/02/2020 até as 
23h59min.

Divulgação dos resultados finais na página
da UERN.

19/02/2020

Submissão da proposta Institucional da 
UERN a CAPES.

20/02/2020 a 02/03/2020



Leia-se:

CRONOGRAMA

EVENTO DATA
Lançamento do Edital no JOUERN 24/01/2020
Envio das propostas na forma de 
subprojetos para o e-mail institucional do 
Programa. 

25/01/2020 a 06/02/2020 até as 
23h59min.

Divulgação da homologação dos 
subprojetos inscritos 

07/02/2020

Interposição de recursos à homologação 
dos subprojetos

07 e 08 de fevereiro de 2020 até as 
23h59min.

Homologação dos projetos inscritos após 
recurso 

10 de fevereiro de 2020

Avaliação dos subprojetos por comissão 
designada pela PROEG

11/02/2020 a 14/02/2020

Divulgação dos resultados preliminares na 
página da UERN.

17/02/2020

Prazo para a interposição de recursos 17/02/2020 e 18/02/2020 até as 
23h59min.

Divulgação dos resultados finais na página
da UERN.

21/02/2020

Submissão da proposta Institucional da 
UERN a CAPES.

21/02/2020 a 02/03/2020

II – Esta retificação passa a fazer parte do Edital nº 006/2020 – PROEG, mantendo-se
neste todas as disposições não alteradas pelo presente documento.

Mossoró/RN, 17 de fevereiro de 2020

Prof. Dr. Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
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