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EDITAL 075/2016 – PROEG
(Aditivo aos Editais 061/2016 – PROEG e 072/2016 – PROEG)
Retifica os Editais 061/2016 – PROEG e 072/2016 – PROEG,
que fixaram os prazos e procedimentos para cadastro de ofertas
de componentes curriculares regulares e especiais do semestre
letivo 2016.2.

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, considerando a
Resolução nº 79/2016 – CONSEPE, aprovada em 09 de novembro de 2016, que alterou o
Calendário Universitário 2016;
TORNA PÚBLICO QUE:
1. OS Editais 061/2016 – PROEG e 072/2016 – PROEG, que fixaram os prazos e procedimentos
para cadastro de ofertas de componentes curriculares regulares e especiais do semestre letivo
2016.2 passa a vigorar com as seguintes alterações:
Último dia para solicitação de redução da carga horária de estágio
curricular obrigatório, junto aos Coordenadores de Estágio nas Secretarias
05/12/2016

das Unidades Universitárias/Departamentos Acadêmicos, de alunos dos cursos
de licenciatura que são professores em exercício efetivo da docência na
Educação Básica e que vão cursar o componente curricular “estágio” em
2016.2.
Último dia para envio à DIRCA, pelas Unidades Universitárias/Departamentos

09/12/2016

Acadêmicos, dos processos deferidos de solicitação de redução de carga
horária de estágio obrigatório para lançamento no SAE.
Período para ajustes e/ou novos cadastros de componentes curriculares

12/12/2016

especiais na forma de curso de férias, pelas Secretarias das Unidades
Universitárias / Departamentos Acadêmicos, para o semestre letivo 2016.1.
Último dia para lançamento no histórico do aluno no SAE, pela DIRCA, da

16/12/2016

redução de carga horária de estágio curricular obrigatório, cujos processos
foram deferidos pelos Departamentos Acadêmicos.

2. Este Edital de Retificação passa a fazer parte integrante dos Editais 061/2016 – PROEG e
072/2016 – PROEG, mantendo-se todas as demais disposições neles constantes e não alteradas
pelo presente.
Mossoró – RN, 29 de novembro de 2016.
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