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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

  

PORTARIA-SEI Nº 126, DE 03 DE JULHO DE 2020.

PORTARIA N° 169/2020-GR/UERN
 
Regula a suspensão de processos de consultas no âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – Uern.

 

O Reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - Uern, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias,

 

CONSIDERANDO as Portarias n° 346/2020 GP/Fuern, de 15 de março de 2020, que suspendeu por trinta
dias as a�vidades de ensino, pesquisa e extensão, na modalidade presencial, e 421/2020-GP/Fuern, de 14
de abril de 2020, que prorrogou os efeitos da Portaria n° 346/2020 GP/Fuern, por tempo indeterminado,
tendo a Resolução nº 25/2000 – Consepe suspendendo o Calendário Universitário por tempo
indeterminado;

CONSIDERANDO os termos da Resolução n° 15/2013 - Consuni, que estabelece normas complementares
para o processo de composição da lista tríplice para a escolha de Reitor e Vice-Reitor da Uern, Diretor e
Vice-Diretor de Unidades Universitárias e Chefe e Sub-chefe de Departamentos Acadêmicos;

CONSIDERANDO a ausência de previsão legal do voto em plataformas virtuais, quanto às demandas
concernentes aos processos de consultas no âmbito da Uern;

CONSIDERANDO a minuta de Resolução do Consuni (Processo n° 04410002.002930/2020-13 - SEI) que
trata sobre normas complementares para a composição de lista tríplice com vistas à escolha de Reitor e
Vice-Reitor, Diretor e Vice-Diretor de Unidade Universitária e Chefe e Subchefe de Departamento
Acadêmico e que se encontra em tramitação na Secretaria dos Conselhos.

RESOLVE:

Art. 1° Suspender os processos de consultas nas Unidades Universitárias e Departamentos Acadêmicos
em curso e futuros, até deliberação da minuta de resolução constante no processo nº
04410002.002930/2020-13 - SEI.

Art.    2°   Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de julho de
2020.

 

 

Em 03 de julho de 2020.
 
 

PROFESSOR DOUTOR PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO
REITOR DA UERN

Documento assinado eletronicamente por Pedro Fernandes Ribeiro Neto, Reitor(a), em 03/07/2020,
às 12:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de
30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site

http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
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h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 6074912 e
o código CRC 71AE3F31.

 

Referência: Processo nº 04410002.003317/2020-13 SEI nº 6074912

http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

