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Mensagens aos ingressantes

Caro ingressante,

Parabéns pela escolha de estudar na UFRN! Saiba que 
a UFRN tem enorme satisfação em recebê-lo como um 
dos nossos discentes. Aproveite cada momento da sua 
graduação e saiba que esta instituição vai fazer parte da 
sua vida de modo muito especial, ajudando -lhe a construir 
seus sonhos e projetos. 

Entusiasme-se em iniciar esse novo ciclo na sua vida, 
pois você acaba de ingressar numa universidade com 52 
anos de história e que, cada vez mais, estrutura seus cursos 
de graduação comprometida com as diretrizes do Ministério 
da Educação e as exigências do mercado. Uma universidade 
que, na atualidade, firma-se como uma referência do ensino 
superior de qualidade no Brasil e na América Latina. 

A vida acadêmica numa universidade tem muitas di-
ferenças em relação ao que você viveu até agora na sua 
trajetória como estudante. E isso você só vai descobrir 
no dia a dia, em sala de aula, convivendo com os demais 
colegas e docentes. 

A cada momento na UFRN, você vai se deparar com 
oportunidades para buscar uma formação superior plena, 
sólida e contemporânea. Portanto, desde já, integre-se 
às rotinas da comunidade acadêmica, inteire-se e viva 
o cotidiano da sua universidade. Também fique bem à 
vontade para interagir conosco nas suas necessidades, pois 
nosso trabalho tem por objetivo o seu desenvolvimento.

Caro aluno, seja muito bem vindo!

Ângela Maria Paiva Cruz
Reitora





Ingressante,

Após o sucesso na seleção para ingresso na URFN, agora você 
vai iniciar sua atuação no curso para o qual foi aprovado.

Considerando a orientação necessária para que você possa 
melhor executar suas tarefas na universidade, a Pró-Reitoria de 
Graduação- PROGRAD está lhe disponibilizando essas orientações 
básicas que irão auxiliá-lo nesse primeiro contato com a Instituição. 

Sempre que precisar esclarecer dúvidas, procure a coordena-
ção do curso, pois ela lhe orientará durante a sua vida acadêmica, 
seja no âmbito de suas atividades obrigatórias, como também, em 
outras atividades de ensino, pesquisa e extensão, que poderão 
contribuir para sua melhor formação.

Sucesso nesta sua nova jornada.

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD
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Como aluno da UFRN, saiba que você 
tem direito e deveres a cumprir. 

O principal documento que trata dessas 
normas é o Regulamento dos Cursos 
de Graduação, que está disponível na 
página da UFRN – www.ufrn.br, na 
seção de ensino-graduação, onde há um 
link para o Regulamento.

Atenção     !



• Graduação

Leia o Regulamento de Graduação! 

Ele é muito importante para você!
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Fonte: http://www.sistemas.ufrn.br/portalufrn/PT/  Acessado em: 01 de dezembro 2011 

Fonte: http://www.sistemas.ufrn.br/portalufrn/PT/graduacao  Acessado em: 01 de dezembro 2011 

!



Fonte: http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/home.jsf  Acessado em: 02 de dezembro 2011 

Cadastro no SIGAA
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Após a matrícula, obrigatoriamente, o aluno deverá realizar o 
seu cadastro no Sistema Integrado de Gerenciamento de Ativi-
dades Acadêmicas da UFRN–SIGAA (www.sigaa.ufrn.br) para 
gerenciar sua vida acadêmica. 
No primeiro acesso, é imprescindível que o aluno atualize seus 
dados pessoais.

Clique no link abaixo:



Mantenha seus dados atualizados, 

principalmente e-mail e telefone.!

Fonte: https://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/verTelaLogin.do  Acessado em: 02 de dezembro 2011 
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Após esse procedimento, preencha os seguintes dados e clique em 
cadastrar:



Fique atento !

Mais detalhes: Arts. 226-230 do Regulamento dos Cursos de Graduação. 

Informações: 3215-3222 (Protocolo - PROGRAD)

PROGRAD12

As disciplinas cursadas anteriormente 
podem ser aproveitadas?

Em alguns casos, os estudos realizados em outras instituições antes 
do ingresso na UFRN poderão ser aproveitados por você, no seu 
curso. O aluno deverá dirigir-se à Coordenadoria de Atendimento da 
DACA/PROGRAD, setor competente da Instituição, para realizar a 
solicitação, munido da documentação necessária. 

O processo deverá ser instruído com qual documentação?
»  Histórico escolar atualizado, no qual constem, por período letivo, 

os componentes curriculares cursados com suas respectivas 
cargas horárias e resultados obtidos;

» Programa dos componentes curriculares cursados com aprovação;
»  Prova de autorização ou reconhecimento do curso, quando realiza-

do no Brasil;
»  Documento emitido por órgão competente, do país de origem, 

que comprove ser estudo em curso de graduação de Instituição 
de ensino superior ou em curso de pós-graduação em sentido 
estrito, quando realizado no exterior.
Para estudos realizados na UFRN, o aluno deverá apresentar, 

apenas, o histórico escolar de graduação.

OBSERVE QUE

Quando se tratar de documentos oriundos de Instituições estrangei-
ras, é obrigatório que venham acompanhados das traduções oficiais 
juramentadas, em português, e autenticados pelo representante 
diplomático brasileiro do país em que foram expedidos.

NÃO ESQUECER!

Os cursos de graduação deverão ser legalmente reconhecidos ou 
autorizados para que se proceda ao aproveitamento.

Aproveitamento de Estudos



a

c

Atenção !
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O aluno pode solicitar suspensão de curso, ficando seu vínculo suspenso 
até o final do período letivo. Esse procedimento deverá ser realizado via SIGAA, 
seguindo o passo-a-passo abaixo:

Menu Discente → Ensino → Trancamento de programa

E, logo em seguida, deverá se dirigir à Coordenadoria de Atendimento da PRO-
GRAD, portando a solicitação de trancamento, a fim de validar o procedimento.

Máximo de solicitações:

Prazo de solicitação:

04 (quatro) períodos letivos consecutivos ou não. 

A solicitação deve ser renovada a cada período

Fixado no Calendário Universitário 2013.b

Suspensão de curso

Local para validar pedido de suspensão do curso:

Alunos do campus de Natal: Coordenadoria de Atendimento 
 – PROGRAD (prédio da Reitoria)

Alunos dos demais Campi: Na administração do CERES, FACISA e EAJ

Mais detalhes: Arts. 226-230 do Regulamento dos Cursos de Graduação.

Informações: 3215-3222; E-mail: coordenadoriadeatendimento@prograd.ufrn.br 
(Coordenadoria de Atendimento da PROGRAD)

Somente é efetivada a suspensão se comprovada 
a quitação do aluno com todas as obrigações 
relativas ao sistema de bibliotecas e demais 
serviços da UFRN.



PROGRAD14

Existe a possibilidade de desistência da vaga na UFRN?
Se, por alguma razão, você não for ocupar a vaga no curso para 

o qual foi selecionado, você poderá solicitar o cancelamento de 
seu curso. Para realizar o procedimento, procure a PROGRAD.

Essa atitude é importante para que a vaga seja preenchida 
por outro candidato!

Desistência do curso



Programa Bolsa Alimentação
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Apoio acadêmico

A Instituição oferece programas de assistência estudantil?
»  A UFRN, através da Diretoria de Assistência Estudantil, orienta, 

organiza e supervisiona os serviços de assistência ao estudante.

Através de que Programas Específicos esse apoio é 
operacionalizado?

Programa Bolsa de Residência

Tem como objetivo proporcionar ao estudante auxílio moradia, 
desde que seja oriundo de outras cidades, não possua parentes 
na capital e não possua meios de se manter durante o curso.

O que assegura a permanência do discente no programa?
O discente deve estar matriculado regularmente na instituição 

e cumprir 80% das atividades curriculares previstas no projeto 
pedagógico de seu curso.

Objetiva a concessão de almoço e/ou jantar para os alunos 
com a necessidade acadêmica de se manter em turnos conse-
cutivos na instituição.



Auxílio Transporte 
(destinado aos Alunos dos CERES e da Escola Agrícola de Jundiaí)

Plantão Social

PROGRAD16

Visa assegurar a frequência do aluno carente às atividades 
curriculares mediante o fornecimento de auxilio financeiro para 
aquisição de passagens ou seu equivalente de modo a garantir 
o trajeto casa-universidade-casa.

É um serviço que funciona diariamente e tem como objetivo 
dirimir dúvidas da comunidade acadêmica em relação ao enqua-
dramento nos programas assistenciais oferecidos pela instituição.

 » Quem pode se inscrever?
 » Como se inscrever?
 » Outros serviços, tais como acompanhamento acadêmico 

e psicossocial;

 »  E outras informações: 
Acessar o site: http://www.proae.ufrn.br

  Telefone: (84) 3215-3312
  E-mail: deae@reitoria.ufrn.br

Três novos Programas foram inseridos aos demais, seguindo 
os mesmos critérios gerais, porém, com algumas especificida-
des, são eles: Auxílio-Óculos; Auxílio-Creche e Auxílio-Atleta.
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A Instituição também oferece apoio a estudantes com neces-
sidades educacionais especiais.

A Comissão Permanente de Apoio a Estudantes com Ne-
cessidades Educacionais Especiais – CAENE proporciona um 
maior acompanhamento a esses alunos, assim como os enca-
minha aos diversos setores e serviços da instituição durante sua 
trajetória acadêmica, caso necessitem. 

Para maiores informações:
Acesse o site: http:// www.caene.ufrn.br
Telefone: (84) 3342-2501
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Veja o mapa para melhorar sua orientação no campus central
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Natal
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Datas do ano letivo 2013!

PRIMEIRO SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

Início: 04/02/2013 Início: 29/07/2013

Término: 22/06/2013 Término: 14/12/2013

Atenção   !

Mais informações: 

no Calendário Acadêmico, no site 
www.ufrn.br
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• Graduação

Fonte: http://www.sistemas.ufrn.br/portalufrn/PT/  Acessado em: 01 de dezembro 2011 

Fonte: http://www.sistemas.ufrn.br/portalufrn/PT/graduacao  Acessado em: 01 de dezembro 2011 



Atenção   !
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Alguns telefones úteis

Campus Central

 »  Diretoria de Administração e 

Controle Acadêmico  (DACA): 3215-3222

 » Departamento de Assuntos Estudantis (DEAE): 3215-3312

 » Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM): 3215-3845

 »  Núcleo de Apoio a Estudantes com Necessidades 

Educacionais Especiais - CAENE: 3342-2501

 » Ouvidoria: 3215-3883 

 » Restaurante Universitário (RU): 3215-3316 

 » Diretório Central de Estudantes (DCE): 3215-3325 

 » Serviço de Segurança Interna do Campus: 08000-842050 

Centro de Ensino Superior do Seridó - CERES

 » Secretaria Geral do Campus de Caicó: 3421-4908

 » Secretaria Geral do Campus de Currais Novos: 3405-2836

Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - FACISA

 » Secretaria Geral: 32916950/32916954

Escola Agrícola de Jundiaí - EAJ

 » Secretaria Administrativa: 3342-4802

Para se informar sobre o 
telefone da coordenação do seu curso, 
acesse: http://www.ufrn.br



Fonte: http://www.sistemas.ufrn.br/portalufrn/PT/  Acessado em: 05 de dezembro 2011 

Acesso aos telefones úteis:

• Telefones
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Anotações



Anotações



Anotações



Reitora
Ângela Maria Paiva Cruz

Vice-Reitora
Maria de Fátima Ximenes Freire

Pró-Reitor de Graduação
Alexandre Augusto Lara de Menezes

Pró-Reitor Adjunto de Graduação e 
Diretor do Departamento de 
Administração Controle Acadêmico
Adelardo Adelino Dantas de Medeiros

Diretora Adjunta de 
Administração e Controle Acadêmico
Andressa Medeiros Pereira

Diretora de Desenvolvimento Pedagógico
Claudianny Amorim Noronha

Equipe Colaboradora da PROGRAD
Andressa Medeiros Pereira  
Danúzia Pinto da Silva 
Lorenna Mariele Bezerra de Medeiros  
Sandra Cristina de Santana 
Vanessa de Souza Chaves  

Imagens 

> Acervo da UFRN;

> www.sxc.hu. 




