
 
Edital nº 02/2022  

Retificação do Edital n°01/2022 - Mobilidade Acadêmica Interna 2022 

 
A PRÓ-REITORA DE ENSINO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de 

suas atribuições legais, torna público a retificação ao Edital n° 01/2022 - Mobilidade Acadêmica 

Interna 2022 
 

1- Onde se lê no Anexo I – Cronograma da Mobilidade Interna 2022: 
PERÍODO ATIVIDADE 

17/10/2022 a 21/10/2022 
Inscrições por meio do portal do aluno (solicitação de protocolo para 

mobilidade interna) 

25/10/2022 a 27/10/2022 

Análise e deliberação dos Colegiados de Curso aos pedidos de 

transferência interna e 

remessa dos resultados aos pedidos ao DECOR pelas Unidades. 

31/10/2022 
Edital de divulgação dos resultados finais aos pedidos de 

transferência interna. 

31/10/2022 

a 

03/11/2022 

Período para solicitar reconsideração do resultado final  e período 

para protocolar a solicitação de desistência da transferência. 

04/11/2022 a 08/11/2022 Análise dos pedidos de reconsideração pelos Colegiados de Curso. 

09/11/2022 
Remessa pelas Unidades/Colegiados de Curso do resultado da análise 

dos recursos ao Decor 

10/11/2022 Divulgação dos Resultados homologados após análise de recurso  

Leia-se no Anexo I – Cronograma da Mobilidade Interna 2022: 
PERÍODO ATIVIDADE 

17/10/2022 a 21/10/2022 
Inscrições por meio do portal do aluno (solicitação de protocolo para 

mobilidade interna) 

25/10/2022 a 27/10/2022 

Análise e deliberação dos Colegiados de Curso aos pedidos de 

transferência interna e remessa dos resultados aos pedidos ao DECOR 

pelas Unidades. 

31/10/2022 
Edital de divulgação dos resultados parciais aos pedidos de 

transferência interna e convocação para Sorteio Público 

01/01/2022 
Realização de Sorteio Público conforme o tem 5.3 do Edital 01/2022 

da Mobilidade Interna de 2022 

03/11/2022 
Edital de divulgação dos resultados parciais aos pedidos de 

transferência interna, após sorteio público. 

03/11/2022 

a 

07/11/2022 

Período para solicitar reconsideração do resultado parcial e período 

para protocolar a solicitação de desistência da transferência. 

08/11/2022 a 09/11/2022 Análise dos pedidos de reconsideração pelos Colegiados de Curso. 

10/11/2022 
Remessa pelas Unidades/Colegiados de Curso do resultado da análise 

dos recursos ao Decor 

11/11/2022 
Divulgação dos Resultados Finais homologados após análise de 

recurso  

 

Porto Alegre, 28 de outubro de 2022. 

 
 

Rochele da Silva Santaiana 
Pró-Reitora de Ensino 

 


