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Aditivo Nº01- MAG/PPGEO 

A coordenadora do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (PPGEO/ MAG/ UERN), no uso de suas atribuições legais e 

estatutárias que lhe confere a Portaria referente ao prazo de sua gestão, e conforme 

deliberação da Assembleia Geral do PPGEO, realizada em 19 de julho de 2017, torna 

público pelo presente Aditivo ao EDITAL Nº 01-MAG/PPGEO, a prorrogação do período 

de inscrição para o processo de Credenciamento de novos docentes no Programa.  

3. Das Inscrições 

3.1 As inscrições, para o CREDENCIAMENTO, deverão ser efetuadas no período de 29 de 

setembro de 2017 à 16 de outubro de 2017, junto à Secretaria do PPGEO/UERN ou envio 

da documentação para o e-mail ppgeouern@gmail.com ou geografia@mestrado.com.br. 

No caso de envio por e-mail, só estará devidamente inscrito o candidato que receber a 

confirmação da inscrição por e-mail em até 3 dias úteis, caso contrário o candidato deve 

ligar para a secretaria do PPGEO. 

3.1.1 Para a inscrição, o candidato deverá:  

a) Destacar a linha de pesquisa preferencial de atuação: Estudos Socioambientais ou 

Dinâmica dos Sistemas de Superfície Terrestre. 

b) Indicar o Link do Currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq  

c) Enviar Plano de Trabalho nos termos do item 2.1.d e 2.2.d;  

d) Preencher a ficha de inscrição (anexo III). 

3.1.2 A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste edital, não podendo haver alegação de desconhecimento.  

Mossoró, 29 de setembro de 2017. 
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Profª. Márcia Regina Farias da Silva 

Coordenadora do Mestrado em Geografia 
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