
 
 
 

EDITAL Nº 073/2021 – PROEG 

(Aditivo II ao Edital nº 029/2021 - 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 10 (que trata DO CRONOGRAMA DE EVENTOS) do Edital nº 029/2021 – 

PROEG, de 09 de abril de 2021, que disciplina o Processo Seletivo para o Programa Institucional 

de Monitoria – PIM, semestre letivo 2021.1. 

 
Assim, ONDE SE LÊ: 

 

10 – DO CRONOGRAMA DE EVENTOS 

Os eventos relacionados ao PIM estão dispostos no quadro abaixo: 

DATA EVENTO 

 

09/04/2021 
Publicação e envio, pela PROEG, aos Departamentos Acadêmicos, do edital 

PIM 2021.1 e do seu respectivo 

Memorando Circular. 

12 a 

16/04/2021 
Aprovação, pelos Departamentos Acadêmicos, dos projetos de 

monitoria. 

14 a 

15/06/2021 
Inscrição para monitores PIM junto aos departamentos 

acadêmicos. 

16 a 

18/06/2021 
Seleção para monitores PIM junto aos departamentos 

acadêmicos. 

Até 22/06/2021 Envio, pelos Departamentos Acadêmicos, ao SPF/PROEG, da documentação 

exigida no item 6 deste Edital. 

 

28/06/2021 
Publicação do resultado parcial da homologação, pelo 

SPF/PROEG, dos projetos de monitoria, seus respectivos 

coordenadores e monitores. 

 

Até 29/06/2021 

Prazo para interposição de recursos, pelos coordenadores de projetos PIM, via 

Departamentos Acadêmicos, ao resultado parcial da homologação, pelo 

SPF/PROEG, dos projetos de monitoria, seus 

respectivos coordenadores e monitores. 

http://portal.uern.br/wp-content/uploads/2021/04/Edital-029.2021-PIM-2021.1.pdf
http://portal.uern.br/wp-content/uploads/2021/04/Edital-029.2021-PIM-2021.1.pdf


 
30/06/2021 

Publicação do resultado final da homologação, pelo SPF/PROEG, dos 

projetos de monitoria, seus respectivos coordenadores e monitores. 

LEIA-SE: 
 

10 – DO CRONOGRAMA DE EVENTOS 

Os eventos relacionados ao PIM estão dispostos no quadro abaixo: 

DATA EVENTO 

 
09/04/2021 

Publicação e envio, pela PROEG, aos Departamentos 

Acadêmicos, do edital PIM 2021.1 e do seu respectivo 

Memorando Circular. 

12 a 16/04/2021 
Aprovação, pelos Departamentos Acadêmicos, dos 

projetos de monitoria. 

Até 22/06/2021 
Envio, pelos Departamentos Acadêmicos, ao SPF/PROEG, da 

documentação exigida no item 6 deste Edital. 

 
05/07/2021 

Publicação do resultado parcial da homologação, pelo 

SPF/PROEG, dos projetos de monitoria, seus respectivos 

coordenadores e monitores. 

 

Até 06/07/2021 

Prazo para interposição de recursos, pelos coordenadores de 

projetos PIM, via Departamentos Acadêmicos, ao resultado 

parcial da homologação, pelo SPF/PROEG, dos projetos de 

monitoria, seus respectivos coordenadores e monitores. 

 
Até 16/07/2021 

Publicação do resultado final da homologação, pelo 

SPF/PROEG, dos projetos de monitoria, seus respectivos 

coordenadores e monitores. 

 

Este Aditivo passa a fazer parte do Edital nº 29/2021 - PROEG, mantendo-se neste todas as 

disposições não alteradas pelo presente documento. 

 
Mossoró, 01 de julho de 2021. 

 

Prof. Dr. Wendson Dantas de Araújo Medeiros 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 

http://portal.uern.br/wp-content/uploads/2021/04/Edital-029.2021-PIM-2021.1.pdf

