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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA (NOTURNO) 
POR MEIO DO REINGRESSO DE SEGUNDO CICLO PARA O ANO DE 2013 – 2º SEMESTRE 

 
 
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio da Diretoria de Administração e Controle 
Acadêmico (DACA) da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), 
 
CONSIDERANDO os artigos 145 a 149 da Resolução N° 227/2009, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Exten-
são (CONSEPE); 
CONSIDERANDO o artigo 8º do Edital do Processo Seletivo de Ingresso nos Cursos de Graduação por Meio 
do Reingresso de Segundo Ciclo para o Ano de 2013 – 2º Semestre, publicado pela DACA/PROGRAD no dia 
10 de maio de 2013; 
CONSIDERANDO que existem 25 vagas para o curso de Engenharia Mecânica (Noturno) e que se inscreve-
ram 31 candidatos habilitados, número superior em mais de 10% à quantidade de vagas; 
 
torna público que: 
 
Art. 1º Os 31 (trinta e um) candidatos habilitados para o Reingresso de Segundo Ciclo no Curso de Engenha-
ria Mecânica (Noturno) concorrerão às 25 (vinte e cinco) vagas disponíveis, desde que concluam o Curso de 
Ciências e Tecnologia, ênfase Tecnologia Mecânica, no período letivo 2013.1. 
 
§ 1º Caso o número de candidatos habilitados que consigam concluir o curso e a ênfase em 2013.1 seja 
igual ou inferior a 27 (vinte e sete), todos terão direito ao reingresso de segundo ciclo no Curso de Enge-
nharia Mecânica (Noturno), nos termos do § 2º do art. 146 da Resolução N° 227/2009-CONSEPE, não sendo 
mais necessário o processo seletivo. 
 
§ 2º Tendo em vista que não foram ocupadas todas as vagas disponíveis para o Curso de Engenharia Mecâ-
nica (Diurno), os candidatos habilitados que concluírem no período letivo 2013.1 o curso de Ciências e Tec-
nologia, ênfase Tecnologia Mecânica, mas que não forem selecionados para o turno noturno de Engenharia 
Mecânica poderão ocupar uma das vagas não preenchidas no turno diurno do mesmo curso. 
 
Art. 2º Participarão do processo seletivo, caso ele ocorra, os candidatos habilitados que tenham concluído o 
Curso de Ciências e Tecnologia, ênfase Tecnologia Mecânica, até o dia 2 de julho de 2013. 
 
Parágrafo único. A comprovação da conclusão do curso e da ênfase será feita pelo histórico escolar do can-
didato, que será emitido pela Pró-Reitoria de Graduação da UFRN, através do SIGAA, no dia 3 de julho de 
2013 e que deverá indicar que o estudante se encontra com status GRADUANDO ou CONCLUÍDO. 
 
Art. 3º O processo seletivo será baseado no Índice de Eficiência Acadêmica (IEA) dos candidatos, calculado 
pelo sistema de controle e registro acadêmico da UFRN, o SIGAA. 
 
§ 1º No mesmo momento da emissão dos históricos, será emitido o Relatório de Índices Acadêmicos de 
todos os candidatos, contendo o valor do IEA que será adotado no processo seletivo. 
 
§ 2º Serão selecionados os 25 (vinte e cinco) candidatos com maior valor do IEA, levando-se em conta todas 
as casas decimais apresentadas no Relatório de Índices Acadêmicos do SIGAA e, em caso de empate, dan-
do-se preferência ao candidato de maior idade. 
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Art. 4º O resultado do processo seletivo para ingresso no curso de Engenharia Mecânica (Noturno) será 
divulgado na página eletrônica da PROGRAD ( http://www.prograd.ufrn.br/ ) até as 23h59 do dia 8 de julho 
de 2013. 

 
Art. 5º Os candidatos selecionados deverão seguir todos os procedimentos e datas indicados no Edital do 
Processo Seletivo de Ingresso nos Cursos de Graduação por Meio do Reingresso de Segundo Ciclo para o 
Ano de 2013 – 2º Semestre, publicado pela DACA/PROGRAD no dia 10 de maio de 2013. 
 
Art. 6º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação e será válido apenas para o processo seletivo de 
reingresso de segundo ciclo para o curso de Engenharia Mecânica (Noturno) previsto para o segundo perí-
odo letivo do ano de 2013. 
 
 
 

Natal, 19 de junho de 2013. 
 
 
 

ADELARDO ADELINO DANTAS DE MEDEIROS 
Diretor da DACA 

 
 
 
VISTO: 
ALEXANDRE AUGUSTO DE LARA MENEZES 
Pró-Reitor de Graduação 
 

 


