
MEMORANDO CIRCULAR Nº 18/2019 – PROGE        Mossoró, 27 de novembro de 2019

PARA: Chefes de Departamento/Coordenadores de Curso

CC: Diretores de Unidades Acadêmicas

Assunto: Datas para preenchimento do PIT

Senhores Chefes de Departamento/Coordenadores de Curso,

Enviamos,  para  conhecimento  e  divulgação,  o  Edital  Nº  03/2019   -
PIT/PROGEP/UERN com os procedimentos e cronograma para preenchimento do
Plano  Individual  de  Trabalho  (PIT),  pelos  docentes  e  chefes  de
departamento/coordenadores de curso.

Vale ressaltar que, os departamentos que possuem docentes provisórios
com término de contrato em fevereiro do ano vindouro e deverão enviar formulário
de solicitação para contratação docente para 2020.1 no primeiro dia do prazo
dado para tal atividade.

DATA /

PERÍODO
DESCRIÇÃO

09 a 13 de

dezembro

de 2019

Período para a distribuição de carga horária docente, pelos Departamentos Acadêmicos, para

o semestre letivo 2020.1 (Resolução nº 02/2019 – CONSEPE, Calendário Universitário 2019).

17 de

dezembro

de 2019

Data limite para cadastro de oferta dos componentes curriculares REGULARES e ESPECIAIS

para  matrícula  curricular  dos  alunos  regulares  veteranos e  dos  candidatos  aprovados no

PSVI,  via  SISU,  com ingresso no semestre  letivo  2020.1 pelas secretarias  das  Unidades

Acadêmicas/Departamentos Acadêmicos.

18 a 21 de

dezembro

de 2019

Período  destinado  ao  preenchimento,  pelos  docentes  EFETIVOS  e  CONTRATADOS  na

Plataforma Íntegra, do Plano Individual de Trabalho (PIT) referente ao semestre letivo 2020.1.

26 a 27 de Período destinado à conferência, pela Chefia do Departamento Acadêmico, para inclusões
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dezembro

de 2019

e/ou ajustes nos PIT dos Docentes.

18 a 21 de

dezembro

de 2019

Período  destinado  ao envio,  pela  Chefia  do Departamento  à  PROGEP, do Formulário  de

Solicitação para Contratação Docente para 2020.1, indicando o(s) contrato(s) provisório(s) a

ser(em)  renovado(s),  mantidos  e/ou  contratado(s)  em função  de  aprovação  em processo

seletivo válido ou a necessidade de abertura de novo processo seletivo para 2020.1, conforme

modelo disponível  em  http://progep.uern.br/default.asp?item=progep-pit ,  bem como nos e-

mails institucionais dos departamentos, cursos e unidades acadêmicas (versão word ou doc).

Ficamos à disposição para mais esclarecimentos pelo e-mail 
progep@uern.br .

Atenciosamente,

Profª Me. Jéssica Neiva de Figueiredo Leite Araújo
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas
Portaria nº 0210/2019 – GR/UERN
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