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Governo do Estado de Roraima
Universidade Estadual de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
No EDITAL 09/2021/UERR/CUNI/REIT/PROPEI, Publicado em 05 de agosto de 2021,
Onde se lê:
(...)
Requisitos para candidatura e informações: Está apto a participar da seleção para cursar disciplinas
como aluno especial em 2021.2 o candidato que possuir diploma de nível superior completo e entregar
toda a documentação necessária, inclusive as cópias do anteprojeto de pesquisa e do memorial acadêmico.
Cada pessoa pode candidatar-se em até duas disciplinas para cursar. Só pode concorrer a uma vaga para
aluno especial aquele não cursou anteriormente (com a devida aprovação) duas disciplinas especiais deste
mesmo programa. Ao término da disciplina cursada o aluno especial receberá uma declaração da
instituição com sua nota, situação de aprovação ou reprovação, carga horária e créditos.
(...)
Leia-se:
(...)
Requisitos para candidatura e informações: Está apto a participar da seleção para cursar disciplinas
como aluno especial em 2021.2 o candidato que possuir diploma de nível superior completo e entregar
toda a documentação necessária, inclusive o memorial descritivo. Cada pessoa pode candidatar-se em até
duas disciplinas para cursar. Só pode concorrer a uma vaga para aluno especial aquele não cursou
anteriormente (com a devida aprovação) duas disciplinas especiais deste mesmo programa. Ao término da
disciplina cursada o aluno especial receberá uma declaração da instituição com sua nota, situação de
aprovação ou reprovação, carga horária e créditos.
(...)

Boa Vista – RR, 10 de agosto de 2021.

VINICIUS DENARDIN CARDOSO
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Portaria nº 114/2020
Documento assinado eletronicamente por Vinicius Denardin Cardoso, Pró-Reitor de Pesquisa,
Pós-Graduação e Inovação, em 10/08/2021, às 12:04, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº
27.971-E/2019.
A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar
https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2966207&infra_sistema=10…
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