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EDITAL Nº 01/2021 – PIT/PROGEP/UERN 

ADITIVO 
  

CONSIDERANDO Aditivo ao Edital nº 020/2021 - PROEG/UERN que Retifica o 

anexo único do Edital nº 020/2021 – PROEG, que trata do detalhamento do cronograma e 
procedimentos para o cadastro das ofertas de componente(s) curricular(es) regular(es) e 
especial(is) para o semestre letivo 2021.1. 

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas torna público, pelo presente edital, o 

aditivo referente aos procedimentos e ao cronograma de preenchimento do Plano 
Individual de Trabalho (PIT), para o semestre letivo 2021.1. 

 
 

Onde lê-se: 

 

2. DOS PRAZOS 

 
(...) 

 
 

DATA / 

PERÍODO 
DESCRIÇÃO 

23 de abril 

de 2021 

Data limite para cadastro de oferta do(s) Componente(s) Curricular(es) 

REGULAR(ES) para matrícula curricular dos alunos regulares veteranos e 

dos candidatos aprovados no PSVI, via SISU, com ingresso no semestre 

letivo 2021.1, pelas secretarias das Unidades Acadêmicas/Departamentos 

Acadêmicos (Edital nº 020/2021 – PROEG). 

Data limite para cadastro de oferta do(s) Componente(s) Curricular(es) 

ESPECIAL(IS), nas formas de Acompanhamento Individual e Turma 

Especial, com realização de pré-matrícula dos alunos, no SAE, pelas 

secretarias das Unidades Acadêmicas/Departamentos Acadêmicos para o 

semestre letivo 2021.1 (Edital nº 020/2021 – PROEG). 

23 a 28 de 

abril de 

2021 

Período destinado ao preenchimento, pelos docentes EFETIVOS e 

CONTRATADOS na Plataforma Íntegra, do Plano Individual de Trabalho 

(PIT) referente ao semestre letivo 2021.1. 

mailto:progep@uern.br


29 a 30 de 

abril de 

2021 

Período destinado à conferência, pela Chefia do Departamento Acadêmico, 

para inclusões e/ou ajustes nos PIT dos Docentes. 

26 a 30 de 

abril de 

2021 

Período destinado ao envio, pela Chefia do Departamento à PROGEP, via 

SEI RN, do Formulário para Análise de Solicitação de Contratos de 

Docente para 2021.1, devidamente preenchido e assinado, indicando 

o(s) contrato(s) provisório(s) a ser(em) contratado(s), selecionado(s), 

renovado(s) e/ou mantidos em função de aprovação em processo seletivo 

válido ou a necessidade de abertura de novo processo seletivo para 2021.1, 

para substituição de docentes efetivos nos termos da Lei estadual nº 

9.939/2015, conforme modelo disponível em 

http://progep.uern.br/default.asp?item=progep-pit , na versão word ou 

doc. 

 
 
Leia-se: 

 

2. DOS PRAZOS 

 
(...) 

 

DATA / 

PERÍODO 
DESCRIÇÃO 

07 de maio 

de 2021 

Data limite para cadastro de oferta do(s) Componente(s) Curricular(es) 

REGULAR(ES) para matrícula curricular dos alunos regulares veteranos e 

dos candidatos aprovados no PSVI, via SISU, com ingresso no semestre 

letivo 2021.1, pelas secretarias das Unidades Acadêmicas/Departamentos 

Acadêmicos (Edital nº 020/2021 – PROEG). 

Data limite para cadastro de oferta do(s) Componente(s) Curricular(es) 

ESPECIAL(IS), nas formas de Acompanhamento Individual e Turma 

Especial, com realização de pré-matrícula dos alunos, no SAE, pelas 

secretarias das Unidades Acadêmicas/Departamentos Acadêmicos para o 

semestre letivo 2021.1 (Aditivo do Edital nº 020/2021 – PROEG). 



10 a 12 de 

maio de 

2021 

Período destinado ao preenchimento, pelos docentes EFETIVOS e 

CONTRATADOS na Plataforma Íntegra, do Plano Individual de Trabalho 

(PIT) referente ao semestre letivo 2021.1. 

13 a 14 de 

maio de 

2021 

Período destinado à conferência, pela Chefia do Departamento Acadêmico, 

para inclusões e/ou ajustes nos PIT dos Docentes. 

10 a 14 de 

maio de 

2021 

Período destinado ao envio, pela Chefia do Departamento à PROGEP, via 

SEI RN, do Formulário para Análise de Solicitação de Contratos de 

Docente para 2021.1, devidamente preenchido e assinado, indicando 

o(s) contrato(s) provisório(s) a ser(em) contratado(s), selecionado(s), 

renovado(s) e/ou mantidos em função de aprovação em processo seletivo 

válido ou a necessidade de abertura de novo processo seletivo para 2021.1, 

para substituição de docentes efetivos nos termos da Lei estadual nº 

9.939/2015, conforme modelo disponível em 

http://progep.uern.br/default.asp?item=progep-pit , na versão word ou 

doc. 

 
 
 

 
 

Profa. Jéssica Neiva de Figueiredo Leite Araújo 
Pró-reitora de Gestão de Pessoas – PROGEP 

 

 


