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PROCESSO SELETIVO PARA REOCUPAÇÃO DE VAGAS RESIDUAIS 

NO PERÍODO LETIVO 2013.2 
 

NORMA ESPECÍFICA PARA O TERCEIRO PREENCHIMENTO 
DAS VAGAS NÃO OCUPADAS 

 
 
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) divulga, para conhecimento de 
todos os classificados no processo seletivo para reocupação de vagas residuais 2013.2, as in-
formações referentes ao terceiro preenchimento de vagas não ocupadas. 
 
1. DAS VAGAS 
 
1.1 Serão oferecidas nesta chamada as vagas disponibilizadas pelos cursos para o período 
letivo 2013.2 e que não foram ocupadas nas chamadas anteriores deste processo seletivo. 

 
1.2. Os cursos/cidade-sede/modalidade/habilitação/turno para os quais há vagas disponíveis 
estão indicados no quadro a seguir, com suas respectivas vagas remanescentes: 
 

CURSO VAGAS 2013.2 

NATAL  

Gestão de Políticas Públicas (T) (B) 1 

SANTA CRUZ 

Enfermagem (MT) (F) 2 

 
2. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 
 
2.1. Poderão concorrer às vagas descritas na seção 1 os candidatos que tenham sido aprova-
dos em todas as fases do processo seletivo para reocupação de vagas residuais 2013.2 e que 
ainda não tenham sido cadastrados em uma chamada anterior. 
 
2.2. Os interessados poderão manifestar o interesse em um único curso/cidade-sede/modali-
dade/habilitação/turno, sendo desclassificado da disputa por vagas o candidato que solicitar 
cadastramento em mais de um curso/cidade-sede/modalidade/habilitação/turno. 
 
2.3. O preenchimento das vagas na 3ª chamada será feito levando-se em conta a seguinte or-
dem de prioridades: 
 
I. Candidatos que compareceram na 2ª chamada e que foram incluídos no cadastro de reserva 
do mesmo curso/cidade-sede/modalidade/habilitação/turno. 
II. Candidatos que tenham sido aprovados no mesmo curso/cidade-sede/modalidade 
/habilitação/turno e que não compareceram anteriormente quando foram convocados. 
III. Candidatos que tenham sido aprovados em curso de mesma denominação, mas em outra 
cidade-sede, modalidade, habilitação e/ou turno. 
IV. Candidatos que tenham sido aprovados em outro curso da mesma grande área do conhe-
cimento, conforme a classificação adotada pela UFRN no processo seletivo de Reocupação de 
Vagas 2013.2. 
V. Candidatos aprovados, mas não classificados nas vagas, para cursos de outra área. 
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2.3.1. Dentro dos grupos de prioridade I, II e III, os candidatos serão classificados em ordem 
decrescente da Nota Final (NF) obtida no processo seletivo. Dentro dos grupos IV e V, os can-
didatos serão classificados em ordem decrescente da Nota Final recalculada, eliminando-se a 
Prova de Títulos1, tendo em vista que serão comparados candidatos de cursos diferentes. 
 
2.4. Caso compareçam mais interessados do que o número de vagas, os melhores classificados 
serão cadastrados e ocuparão as vagas. 
 
3. DO CADASTRAMENTO 
 
3.1. Considerando o número de vagas restantes, o cadastramento de candidatos para a ter-
ceira chamada será realizado APENAS no dia 10 de julho de 2013, na Pró-Reitoria de Gradua-
ção, prédio da Reitoria, Campus Central da UFRN, em Natal, RN, obedecendo a seguinte pro-
gramação: 
 

CADASTRAMENTO 

CURSOS DIA HORÁRIO 

Gestão de Políticas Públicas – Natal 
Enfermagem – Santa Cruz 

10/07/2013 08h às 11h e 14h às 17h 

 
3.2.O cadastramento do candidato interessado em preencher uma vaga não ocupada somente 
ocorrerá se o candidato entregar, todos e de uma só vez, no prazo, horário e local estabeleci-
dos nos quadro acima (item 3.1), todos os documentos exigidos no EDITAL DE CADASTRAMEN-
TO, REMANEJAMENTO E MATRÍCULA. Não será permitida a assinatura de termo de compro-
misso para entrega posterior de eventuais documentos faltantes. 
 
3.3.O resultado final do cadastramento, indicando quais candidatos efetivamente ocuparão as 
vagas, será publicado no endereço eletrônico www.prograd.ufrn.br (seção Formas de Ingresso 
� Reocupação de Vagas) até as 23h59 do dia 15/07/2013. A UFRN não se compromete com a 
publicação de relações de candidatos pela imprensa, por convocação pessoal ou por qualquer 
outro veículo de comunicação/divulgação. 
 
4. DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 
 
4.1. Estudos realizados anteriormente pelos candidatos em outras instituições de ensino supe-
rior ou na própria UFRN poderão ser aproveitados para o curso no qual está ingressando, me-
diante solicitação do interessado. 
 
4.2. O aproveitamento dos componentes curriculares cursados em outras instituições far-se-á 
em conformidade com o que dispõe a Resolução Nº 227/2009 – CONSEPE, de 3 de dezembro 
de 20092, particularmente nos artigos 226 a 230. 
 
4.3. Os períodos para solicitação de aproveitamento de estudos iniciam-se no primeiro dia útil 
da semana seguinte à realização do cadastramento. 
 

                                                           
1
A Nota Final recalculada será baseada na Nota da Prova Escrita Objetiva, com peso 2, e na Nota da 

Prova Escrita de Redação, com peso 4. 
2
 Disponível em http://www.ufrn.br , seção Ensino/Graduação, Regulamento dos Cursos de Graduação. 
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4.4. Para aproveitamento de estudos realizados fora da UFRN, o interessado deverá fornecer 
os programas dos componentes curriculares cursados na instituição de origem, devidamente 
assinados e carimbados ou validados eletronicamente, além dos outros documentos requeri-
dos, conforme a Resolução Nº 227/2009 –CONSEPE. 
 
5. DA MATRÍCULA 
 
5.1.A matrícula em componentes curriculares dos ingressantes será feita pelos próprios inte-
ressados, através do sistema SIGAA, respeitando os mesmos procedimentos e prazos estabele-
cidos no Calendário Universitário para os estudantes regulares da UFRN. 
 
5.2. Os candidatos cadastrados que não efetuarem matrícula para o período letivo 2013.2 te-
rão seus cadastros cancelados e perderão a vaga, conforme o art. 201 da Resolução nº 
227/2009-CONSEPE, de 03 de dezembro de 2009. 
 
 

Natal, 02 de julho de 2013. 
 
 
 
 

Andressa Medeiros Pereira 
Diretora Adjunta de Administração e Controle Acadêmico 

 
 

Adelardo Adelino Dantas de Medeiros 
Pró-Reitor Adjunto de Graduação 


