
INFORMAÇÕES AOS CANDIDATOS – SiSU/UFRN 2015 

 

 Candidatos que estavam na lista de espera na parte VERDE:  

- Se compareceu ao cadastramento e concluiu o cadastro, já saiu com o atestado de 
matrícula (1º semestre) ou com o comprovante de cadastramento (2º semestre).  

 O Que fazer?   
1. Os alunos do 1º semestre já devem assistir aula e confirmar o vínculo até 

o dia 27/02 na coordenação do curso.  
2. Os alunos aprovados no 2º semestre devem esperar até Julho para 

fazerem a matrícula na coordenação do curso, nas datas de 15 a 17 de 
julho. 

ATENÇÃO: O nome de vocês NÃO irá aparecer na nova lista de efetivação de vagas e 
cadastro de reserva, tendo em vista que já estão aprovados!  Vocês poderão ser 
apenas REMANEJADOS. 

 

 Candidatos que estavam na lista de espera na parte AMARELA: 
 O que fazer? 

1. Olhar a lista de efetivações de vagas e confirmar se está APROVADO. 
2. Aprovado para o 1º semestre:  

 Comparecer à Coordenação do curso para confirmar o vínculo e 
solicitar o número de matrícula; 

 Fazer o cadastro no SIGAA (www.sigaa.ufrn.br); 
 Assistir as aulas IMEDIATAMENTE. 

3. Aprovado para o 2º semestre: 
 Comparecer à coordenação do curso apenas de 15 a 17 de julho para 

realiza a matrícula. 
 Aulas começam no dia 27 de julho de 2015 e devem fazer a 

confirmação de vínculo (27/07 até 07/08). 

ATENÇÃO: Alguns alunos ainda NÃO estão com o número de matrícula, porém até às 
14 horas de hoje (26/02/2015) serão realizadas. 

 
OBSERVAÇÃO:  
Os candidatos que estavam no cadastro de reserva (parte amarela) e vieram fazer o 
cadastramento, mas NÃO conseguiram a vaga, DEVEM CONTINUAR 
ACOMPANHANDO O SITE www.sisu.ufrn.br PARA SE INFORMAREM SOBRE NOVAS 
LISTAS DE EFETIVAÇÃO DE VAGAS, que serão divulgadas até 06/03 para o 1º 
semestre e 28/08 para o 2º semestre. 


