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EDITAL DE CADASTRAMENTO, REMANEJAMENTO E MATRÍCULA PARA CAN-

DIDATOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO PARA REOCUPAÇÃO DE 
VAGAS RESIDUAIS NO PERÍODO LETIVO 2013.2 

 
 
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) torna público para conhecimen-
to de todos os classificados no Processo Seletivo para reocupação de vagas residuais no perío-
do letivo 2013.2 as informações referentes ao cadastramento, remanejamento e matrícula dos 
ingressantes. 
 
1. DO CADASTRAMENTO (1ª CHAMADA) 

 
1.1. O cadastramento de todos os candidatos classificados nesse processo seletivo será reali-
zado na Pró-Reitoria de Graduação, prédio da Reitoria, Campus Central da UFRN, em Natal, 
RN, de acordo com a área do curso, conforme disposto no quadro a seguir: 
 

ÁREA DO CURSO DIA HORÁRIO 

Ciências Exatas e Tecnologias  10/06/2013 08h às 11h e 14h às 17h 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 11/06/2013 08h às 11h e 14h às 17h 

Biociências e Ciências da Saúde  12/06/2013 08h às 11h 

Retardatários de todas as áreas 12/06/2013 14h às 17h 

  
1.2. O cadastramento somente ocorrerá se o interessado entregar, todos e de uma só vez, no 
prazo, horário e local estabelecidos no subitem 1.1 deste edital, os seguintes documentos: 
I. Diploma ou Certificado ou Certidão de Conclusão do Ensino Médio (cópia legível e 

autenticada). Pode ser substituído por diploma de conclusão de curso superior. 
II. Comprovação de que tem ou já teve vínculo com o ensino superior, enquadrando-se 

em uma das situações que permitem a participação no processo de Reocupação de 
Vagas Residuais, nos termos da Resolução 13/2013-CONSEPE/UFRN e do Edital do pro-
cesso seletivo, conforme detalhado nos subitens 1.2.1 a 1.2.4 deste edital. 

III. Carteira de Identidade (cópia legível e autenticada). O documento de identificação 
apresentado deve ser o mesmo utilizado na inscrição do processo seletivo. 

IV. Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia legível e autenticada). Dispensável caso a Cartei-
ra de Identidade já contenha o número do CPF. 

V. Prova de estar em dia com as obrigações relativas ao serviço militar (cópia legível e 
autenticada). Exigida apenas para os candidatos do sexo masculino e dispensada para 
os maiores de 45 anos no ato do cadastramento e para aqueles que completarão 18 
anos após o dia 31/12/2013. 

VI. Certidão de Quitação Eleitoral, fornecida pelos órgãos da Justiça Eleitoral (cópia legível 
e autenticada) ou obtida pela página http://www.tse.gov.br/ (original). Dispensada pa-
ra os candidatos estrangeiros, os que completaram ou vão completar 18 anos após o 
dia 07/10/2012, os maiores de 70 anos e os conscritos que estejam cumprindo o servi-
ço militar obrigatório. 

VII. Procuração pública, registrada em cartório, ou particular com firma reconhecida (cópia 
legível e autenticada). Exigida no caso do candidato estar impossibilitado de compare-
cer no período do cadastramento e enviar procurador para agir em seu nome. 
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1.2.1. A comprovação do enquadramento em uma das situações que permitem a participação 
no processo seletivo de Reocupação de Vagas que for apresentada no momento do cadastra-
mento deve se referir ao mesmo vínculo que foi declarado à COMPERVE para inscrição e sub-
missão à prova de títulos no processo seletivo. 
 
1.2.2. Para os candidatos que já concluíram curso de graduação, a documentação a ser apre-
sentada em atendimento ao inciso II do item 1.2 é a seguinte: 
I. Diploma ou Certificado ou Certidão de Conclusão de Curso de Graduação (cópia legível 

e autenticada). 
II. Documento comprobatório do reconhecimento do curso, na instituição de origem, de 

acordo com as normas do Ministério da Educação, caso o diploma ou certificado ou 
certidão não tenha sido expedido pela UFRN (cópia legível e autenticada). 
 

1.2.3. Para os candidatos com vínculo ativo com curso de graduação, a documentação a ser 
apresentada em atendimento ao inciso II do item 1.2 é a seguinte: 
I. Comprovante de vínculo atual ativo com a instituição de origem. 
II. Documento comprobatório da autorização ou reconhecimento do curso, na instituição 

de origem, de acordo com as normas do Ministério da Educação, caso o vínculo atual 
não seja com a UFRN (cópia legível e autenticada). 
 

1.2.4. Para os candidatos que são ex-alunos de graduação da UFRN e que tiveram seu progra-
ma cancelado, a documentação a ser apresentada em atendimento ao inciso II do item 1.2 é a 
seguinte: 
I. Histórico escolar referente ao vínculo anterior com a UFRN, emitido pelo sistema SI-

GAA, que comprove o cancelamento por abandono ou decurso de prazo máximo entre 
os períodos letivos 2008.1 a 2012.2 (original ou cópia). 

 
1.3. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de cadastramento em prazos, horários e 
locais diferentes dos indicados neste edital. 
 
2. DO PREENCHIMENTO DE VAGAS NÃO OCUPADAS (2ª CHAMADA) 
 
2.1. Caso surjam vagas não ocupadas, a Diretoria de Administração e Controle Acadêmico da 
PROGRAD/UFRN convocará os demais candidatos aprovados no mesmo curso, caso existam, 
para o preenchimento das vagas remanescentes. 
 
2.2. O cadastramento de candidatos para preenchimento de vagas não ocupadas na 2ª cha-
mada será realizado na Pró-Reitoria de Graduação, prédio da Reitoria, Campus Central da U-
FRN, em Natal, RN, de acordo com a área do curso, conforme disposto no quadro a seguir: 
 

DIVULGAÇÃO DA CONVOCAÇÃO (Vagas e norma específica) 

Sítio: http://www.prograd.ufrn.br/        Data: até 23h59 de 18/06/2013 

ÁREA DO CURSO DIA HORÁRIO 

Ciências Exatas e Tecnologias  25/06/2013 08h às 11h e 14h às 17h 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 26/06/2013 08h às 11h e 14h às 17h 

Biociências e Ciências da Saúde  27/06/2013 08h às 11h 

Retardatários de todas as áreas 27/06/2013 14h às 17h 
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2.3. O cadastramento do candidato convocado para preencher uma vaga não ocupada somen-
te ocorrerá se o interessado entregar, todos e de uma só vez, no prazo, horário e local estabe-
lecidos no item 2.2, os documentos listados no subitem 1.2 deste edital. 
 
2.4. Todos os candidatos aprovados para um curso que possua vagas não ocupadas serão con-
vocados para a realização de cadastro, ainda que o número de aprovados seja maior do que o 
de vagas existentes. 
 
2.4.1. Caso compareçam mais candidatos do que o número de vagas, os melhores classificados 
serão cadastrados e ocuparão as vagas; os excedentes formarão o cadastro de reserva. 
 
2.4.2. Caso compareçam candidatos em número igual ou inferior ao número de vagas, todos 
serão cadastrados e ocuparão as vagas. 
 
2.4.3.  A inclusão em cadastro de reserva não gera nenhuma garantia, direito ou expectativa 
de direito de ingresso na UFRN, presente ou futuro. 
 
2.4.4. O candidato que não comparecer para apresentação de documentos nos prazos e locais 
indicados não será incluído no cadastro de reserva. 
 
2.4.5. Em havendo convocação de um número de candidatos maior do que o de vagas existen-
tes, o resultado final do preenchimento dessas vagas (cadastros efetivados e lista com os can-
didatos em cadastro de reserva) será publicado no sítio http://www.prograd.ufrn.br/. 
 
2.5.  A UFRN não se compromete com a publicação de relações de candidatos convocados pela 
imprensa ou por qualquer outro veículo de comunicação/divulgação. 
 
3. DO ÚLTIMO PREENCHIMENTO DE VAGAS NÃO OCUPADAS (3ª CHAMADA) 
 
3.1. Caso ainda restem vagas não ocupadas após o processo de preenchimento da 2ª chamada, 
a Diretoria de Administração e Controle Acadêmico da PROGRAD/UFRN poderá convocar no-
vos candidatos aprovados para preenchimento dessas vagas. 
 
3.2. O cadastramento de candidatos para preenchimento de vagas não ocupadas na 3ª cha-
mada será realizado na Pró-Reitoria de Graduação, prédio da Reitoria, Campus Central da U-
FRN, em Natal, RN, de acordo com a área do curso, conforme disposto no quadro a seguir: 
 

DIVULGAÇÃO DA CONVOCAÇÃO (Vagas e norma específica) 

Sítio: http://www.prograd.ufrn.br/        Data: até 23h59 de 02/07/2013 

ÁREA DO CURSO DIA HORÁRIO 

Ciências Exatas e Tecnologias  08/07/2013 08h às 11h e 14h às 17h 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 09/07/2013 08h às 11h e 14h às 17h 

Biociências e Ciências da Saúde  10/07/2013 08h às 11h 

Retardatários de todas as áreas 10/07/2013 14h às 17h 

 
3.3. Poderão concorrer às vagas na 3ª chamada os candidatos que tenham sido aprovados 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. 
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3.4. 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. 
 
3.5. 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/ha-

bilitação/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 

conhecimento, 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. 
 
3.5.1.  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. 
 
3.6. Caso compareçam mais interessados do que o número de vagas, os melhores classificados 
serão cadastrados e ocuparão as vagas. 
 
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. 
 
4.1.1. 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 2009, particularmente nos artigos 226 a 230. 
 
4.2. Os períodos para solicitação de aproveitamento de estudos iniciam-se no primeiro dia útil 
da semana seguinte à realização do cadastramento. 
 
4.3. 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. 
 

                                                           
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. 
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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 anulados e perderão a vaga, conforme o art. 201 da Resolução nº 
227/2009-CONSEPE, de 03 de dezembro de 2009. 
 
 

Natal, 21 de maio de 2013. 
 
 

Andressa Medeiros Pereira 
Diretora Adjunta de Administração e Controle Acadêmico 

 
Alexandre Augusto de Lara Menezes 

Pró-Reitor de Graduação 


