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EDITAL Nº 057/2019 – PROEG
(Aditivo ao Edital nº 054/2019 - PROEG)

A Pró-Reitoria  de  Ensino  de  Graduação  –  PROEG da  Universidade  do  Estado  do  Rio
Grande do Norte - UERN, no uso de suas atribuições acadêmicas e administrativas, torna pública a
alteração no item V (que trata DOS PRAZOS) e no item VII (que trata DO CRONOGRAMA) do
Edital nº 054/2018 – PROEG, de 12 de julho de 2019, que disciplina o  processo seletivo para o
Programa Institucional de Monitoria – PIM, semestre letivo 2019.2.

Assim, ONDE SE LÊ:

V - DOS PRAZOS  

Os projetos de monitoria, bem como os nomes dos seus respectivos monitores, selecionados

e  aprovados  pelos  Departamentos  Acadêmicos,  no  período  de  05  a  07  de  agosto  de  2019,

juntamente  com a  documentação necessária,  deverão  ser  encaminhados  ao Setor  de  Programas

Formativos desta Pró-Reitoria – SPF/PROEG,  somente por email, para um dos e-mails do SPF:

spf.proeg@uern.br; spf.proeg@gmail.com,  até às  22 horas de  19 de agosto de 2019. Decorrido

esse prazo, as vagas remanescentes de monitoria remunerada serão redistribuídas conforme o Art.

27 da Resolução nº 015/2016. 

[...]

VII – DO CRONOGRAMA

DATA EVENTO
12/07/2019 Publicação e envio, pela PROEG, aos Departamentos Acadêmicos,

do edital PIM 2019.2 e do seu respectivo Memorando Circular. 
05 a 07/08/2019 Seleção  e  aprovação,  pelos  Departamentos  Acadêmicos,  dos

projetos de monitoria e seus respectivos monitores.
Até às 22 horas de 19/08/2019 Envio,  pelos  Departamentos  Acadêmicos,  ao  SPF/PROEG,  da

relação dos projetos de monitoria e os nomes dos seus respectivos
monitores, bem como a documentação exigida neste Edital.

23/08/2019 Publicação da homologação,  pelo SPF/PROEG, dos projetos de
monitoria e seus respectivos monitores.
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V - DOS PRAZOS  

Os projetos de monitoria, bem como os nomes dos seus respectivos monitores, selecionados

e  aprovados  pelos  Departamentos  Acadêmicos,  no  período  de  19  a  21  de  agosto  de  2019,

juntamente,  com a documentação necessária,  deverão ser encaminhados ao Setor  de Programas

Formativos  desta  Pró-Reitoria  –  SPF/PROEG,  somente  por  email,  para  o  e-mail  do  SPF:

spf.proeg@uern.br, até  às  22 horas de  23 de agosto de 2019.  Decorrido esse prazo,  as  vagas

remanescentes de monitoria remunerada serão redistribuídas conforme o Art. 27 da Resolução nº

015/2016.

[...]

 VII – DO CRONOGRAMA

DATA EVENTO

12/07/2019
Publicação e envio, pela PROEG, aos Departamentos Acadêmicos,
do edital PIM 2019.2 e do seu respectivo Memorando Circular. 

19 a 21/08/2019
Seleção  e  aprovação,  pelos  Departamentos  Acadêmicos,  dos
projetos de monitoria e seus respectivos monitores.

Até às 22 horas de 23/08/2019
Envio,  pelos  Departamentos  Acadêmicos,  ao  SPF/PROEG,  da
relação dos projetos de monitoria e os nomes dos seus respectivos
monitores, bem como a documentação exigida neste Edital.

05/09/2019
Publicação da homologação,  pelo SPF/PROEG, dos projetos de
monitoria e seus respectivos monitores.

Este Aditivo passa a fazer parte do Edital nº 054/2019 - PROEG, mantendo-se neste todas as
disposições não alteradas pelo presente documento.

Mossoró, 02 de agosto de 2019.

Prof. Dr. Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Pró-Reitora de Ensino de Graduação 
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