
ADIAMENTO DA 3ª CHAMADA - 14/02, 15h00 
 

 

Caros participantes do SiSU 2014.1 da UFRN: 

 

Vimos apresentar algumas explicações sobre a razão da necessidade de adiamento na divulga-

ção da lista de convocados da 3ª chamada. 

 

Desde o primeiro momento (11/02) em que o Ministério da Educação liberou a lista de espera 

para as Universidades, o setor de informática da UFRN vem trabalhando na migração dos da-

dos do MEC para o sistema de controle acadêmico da UFRN. Essa importação é obrigatória 

para que possa ser executado com segurança o procedimento que gera as listas com os candi-

datos classificados nas vagas e no cadastro de reserva, nos diversos grupos de ações afirmati-

vas e na ampla concorrência. 

 

A dificuldade reside no fato de que a lista de espera se baseia nos dados fornecidos pelos can-

didatos na inscrição do ENEM, que não passam por uma verificação prévia. Vários desses da-

dos estão incoerentes ou incompletos. Durante a importação, cada vez que surge um candida-

to nessas condições o procedimento precisa ser interrompido para que a informação seja cor-

rigida. 

 

Nesta edição do SiSU, a lista de espera da UFRN foi bastante grande (mais de 20.000 candida-

tos) e o percentual de erros acima do ocorrido em edições anteriores. Este é o motivo pelo 

qual a lista de convocação da 3ª chamada ainda não pôde ser gerada e consequentemente 

divulgada, superando o prazo que, no momento da elaboração do Edital, havia sido julgado 

suficiente para gerar as listas de convocados a partir da lista de espera. 

 

As equipes de informática e da Pró-Reitoria de Graduação da UFRN estão trabalhando ininter-

ruptamente até agora (13/02, 23h59) para solucionar os problemas e continuarão com esta 

atividade até que a lista seja gerada. Entretanto, lamentamos informar que não será possível 

fazer a divulgação ainda hoje (13/02), pois, após a geração, a lista precisa passar por um pro-

cesso rigoroso de conferência. 

 

Portanto, a divulgação fica adiada para amanhã, dia 14/02, às 15h00. 

 

Lamentamos os inconvenientes, 

 

PROGRAD e SINFO/UFRN. 


