EDITAL Nº 050/2022-PROEG/UERN
(Aditivo ao Edital N° 045/2022 – 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 as alterações no Edital Nº 045/2022 – PROEG, que trata da seleção de propostas
de subprojetos para compor o Programa Residência Pedagógica – PRP/UERN

1 - DAS ALTERAÇÕES
1.1. O presente instrumento editalício altera os itens 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 e o
CRONOGRAMA DE EVENTOS do Edital Nº 045/2022 – PROEG.
Assim,
a) No item 4.1. ONDE SE LÊ: “As inscrições para submissão das propostas de
subprojetos deverão ser realizadas entre os dias 14 e 20 de maio de 2022,
devendo o proponente enviar, através do e-mail resped@uern.br, os seguintes
documentos:”
LEIA-SE: “As inscrições para submissão das propostas de subprojetos deverão
ser realizadas entre os dias 14 e 23 de maio de 2022, devendo o proponente
enviar, através dos e-mails resped@uern.br, com cópia para o e-mail
(prpuern@gmail.com), os seguintes documentos:”
b) No item 5.1. ONDE SE LÊ: “A análise e seleção dos subprojetos será efetuada
pelo Setor de Programas Formativos (SPF/PROEG), de acordo com as normas
previstas neste Edital, no Edital CAPES nº 23/2022 e em eventuais editais
publicados pela Capes pertinentes a este certame.”
LEIA-SE: “A análise e seleção dos subprojetos será efetuada pelo Setor de
Programas Formativos (SPF/PROEG), de acordo com as normas previstas neste Edital,
no Edital CAPES nº 24/2022 e em eventuais editais publicados pela Capes pertinentes a
este certame.”
c) No item 6.1. ONDE SE LÊ: “O resultado preliminar da seleção das propostas
dos subprojetos de cada área/curso será divulgado no Portal da UERN
(https://portal.uern.br/), no dia 02 de junho de 2022.”
LEIA-SE: “O resultado preliminar da seleção das propostas dos subprojetos de
cada área/curso será divulgado, no dia 02 de junho de 2022, no Portal da UERN
(https://portal.uern.br/) e pelo Sistema Eletrônico de Informações – SEI aos

Departamentos que submeteram proposta de subprojeto.”

d) No item 7.1. ONDE SE LÊ: “Eventual recurso referente ao resultado
preliminar da seleção das propostas dos subprojetos de cada área/curso poderá
ser interposto de 03 a 04 de junho de 2022, exclusivamente por meio do e-mail
resped@uern.br (*sugestão de modelo contido no Anexo III deste Edital).”
LEIA-SE: “Eventual recurso referente ao resultado preliminar da seleção das
propostas dos subprojetos de cada área/curso poderá ser interposto de 03 a 04 de junho
de 2022, exclusivamente por meio do e-mail resped@uern.br com cópia para o e-mail
(prpuern@gmail.com) (*sugestão de modelo contido no Anexo III deste Edital).”
e) No “CRONOGRAMA DE EVENTOS” ONDE SE LÊ:
EVENTO

DATA

Lançamento do Edital no JOUERN

13/05/2022

Envio das propostas na forma de subprojetos para
o e-mail institucional do Programa.

14/05/2022 a
20/05/2022

Divulgação da Homologação dos subprojetos
inscritos - Acesso Portal da UERN

24/05/2022

Interposição de recursos à homologação dos
subprojetos.

25/05/2022 e
26/05/2022

Homologação dos projetos inscritos após recurso
- Acesso Portal da UERN

27/05/2022

Avaliação dos subprojetos
designada pela PROEG

por

comissão

30/05/2022 a
31/05/2022

Divulgação dos resultados preliminares - Acesso
Portal da UERN

02/06/2022

Prazo para a interposição de recursos e/ou
cumprimento das diligências

03/06/2022 e
04/06/2022

Divulgação dos resultados finais no JOUERN
Submissão da proposta Institucional da UERN à
CAPES

06/06/2022
07/06/2022 a
10/06/2022

LEIA-SE:
EVENTO
Lançamento do Edital no JOUERN
Envio das propostas na forma de subprojetos para
o
e-mail
institucional
do
Programa
(resped@uern.br) com cópia para o e-mail
(prpuern@gmail.com)
Divulgação da Homologação dos subprojetos
inscritos. Disponível no Portal da UERN
(http://portal.uern.br/) e pelo Sistema Eletrônico de
Informações – SEI aos Departamentos que
submeteram proposta de subprojeto.
Interposição de recursos à homologação dos
subprojetos para o e-mail institucional do
Programa (resped@uern.br) com cópia para o
e-mail (prpuern@gmail.com)
Homologação dos projetos inscritos após recurso.
Disponível
no
Portal
da
UERN
(http://portal.uern.br/) e pelo Sistema Eletrônico de
Informações – SEI aos Departamentos que
submeteram proposta de subprojeto.

DATA
13/05/2022

14/05/2022 a
23/05/2022

24/05/2022

25/05/2022 e
26/05/2022

27/05/2022

Avaliação dos subprojetos por comissão designada
pela PROEG

30/05/2022 a
31/05/2022

Divulgação
dos
resultados
preliminares.
Disponível
no
Portal
da
UERN
(http://portal.uern.br/) e pelo Sistema Eletrônico de
Informações – SEI aos Departamentos que
submeteram proposta de subprojeto.

02/06/2022

Prazo para a interposição de recursos e/ou
cumprimento das diligências para o e-mail
institucional do Programa (resped@uern.br) com
cópia para o e-mail (prpuern@gmail.com)

03/06/2022 e
04/06/2022

Divulgação dos resultados finais no JOUERN

06/06/2022

Submissão da proposta Institucional da UERN à
CAPES

07/06/2022 a
10/06/2022

2 - Este Aditivo passa a fazer parte do Edital nº 045/2022 - PROEG, mantendo-se
neste todas as disposições não alteradas pelo presente documento.
Mossoró/RN, 20 de maio de 2022.

Profª. Drª. Maria da Conceição V. de A. Menezes
Coordenadora Institucional do RPR/UERN

Profª Drª. Josélia Carvalho de Araújo
Chefe do Setor dos Programas Formativos

Profª. Mª. Fernanda Abreu de Oliveira
Pró-reitora de Ensino de Graduação

