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Edital nº 026/2015 - PROEG 

 

Suspende o período para realização de 
matrículas dos candidatos convocados pelo 
PSVI 2015 e a data para apresentação de 
candidato à Junta Multiprofissional, em 
decorrência da suspensão da Resolução nº 
095/2015 – CONSEPE. 

  
A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROEG torna público, pelo presente 

edital, a suspensão do período para realização de matrículas dos candidatos convocados via 

Processo Seletivo de Vagas Iniciais – PSVI/2015, aprovados no Processo Seletivo Vocacionado 

- PSV ou no Sistema de Seleção Unificada – SiSU com ingresso no segundo semestre letivo de 

2015; assim como, fica suspensa, também, a data de apresentação dos candidatos perante à 

Junta Multiprofissional. 

 

1. DA MOTIVAÇÃO 
 

1.1. A suspensão do período para realização de matrículas e da data para apresentação 

do candidato à Junta Multiprofissional é motivada pela publicação do Ad Referendum nº 

02/2015-CONSEPE que suspendeu, em virtude da deflagração da greve das categorias 

docente e técnico-administrativa, as atividades acadêmicas estabelecidas na Resolução nº 

95/2014-CONSEPE, a qual definiu o Calendário Universitário 2015 da UERN. 

 
2. DOS PRAZOS SUSPENSOS 

2.1. De acordo com a motivação acima exposta, ficam suspensas as atividades previstas para os 

ingressantes no segundo semestre letivo de 2015, quais sejam: 

a) Data para apresentação à Junta Multiprofissional dos candidatos convocados na cota de 

pessoas com deficiência pelo PSV; 

b) Período de realização das matrículas institucional e curricular dos candidatos 

convocados através do PSV; 

c) Período para realização da matrícula curricular dos candidatos convocados através do 

SiSU. 
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3. DA DEFINIÇÃO DAS NOVAS DATAS 
 
3.1. Novas datas para a realização de matrículas e para a apresentação dos candidatos à 

Junta Multiprofissional serão definidas em edital que será publicado após a aprovação do novo 

Calendário Universitário pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, o que 

ocorrerá com o restabelecimento das atividades acadêmicas na UERN. 

3.2. Os interessados deverão acompanhar as publicações dos editais no Portal da UERN (no 

endereço eletrônico: www.uern.br).    

 
Gabinete da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, em Mossoró – RN, aos 19 dias do mês de 

junho de 2015. 

 

 

 

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