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RESULTADO DO PREENCHIMENTO DE VAGAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLI-
FICADO PARA O CURSO SUPERIOR DE LETRAS, COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA 

BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)/LÍNGUA PORTUGUESA – 2015.2 
 

A UFRN informa a seguir a lista contendo os candidatos que compareceram ao cadastramento da segunda 
chamada para preenchimento de vagas do Processo Seletivo Simplificado para o Curso de Letras – Li-
bras/Língua Portuguesa, com ingresso em 2015.2, realizado nos dias 21/07/2015 e 22/07/2015.  
 
As vagas remanescentes foram preenchidas com observância ao processo de classificação, obedecendo à 
ordem decrescente das Notas Finais dos candidatos considerados aptos, bem como os critérios estabeleci-
dos pela política de ações afirmativas, segundo os critérios estabelecidos no Edital do Processo Seletivo Sim-
plificado para o Curso de Letras – Libras/Língua Portuguesa – 2015.2. 
 
Os candidatos excedentes que compareceram ao cadastramento nos dias e locais indicados e, no entanto, 
não conseguiram vaga para ingresso no curso, formaram o cadastro de reserva. A inclusão em cadastro de 
reserva não gera nenhuma garantia, direito ou expectativa de direito de ingresso na UFRN, presente ou futu-
ro. 
 
As vagas surgidas em razão de cancelamento espontâneo ou por não confirmação de vínculo serão preen-
chidas por candidatos incluídos no cadastro de reserva. As listas de novos cadastros efetivados serão publi-
cadas na página da Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD (www.prograd.ufrn.br), seção “Formas de Ingres-
so”  ”Outros Processos Seletivos”  “Letras – LIBRAS” . Os candidatos devem consultar o endereço eletrô-
nico supracitado ao menos 1 (uma) vez por semana, até o prazo máximo após o qual não é mais possível 
convocar suplentes (22 de agosto de 2015). 
 
A matrícula em disciplinas será realizada de forma automática, pelo sistema de registro e controle acadêmi-
co da UFRN (SIGAA).  
  
Os alunos ingressantes serão matriculados nas turmas do primeiro nível do seu curso, indicadas pela respec-
tiva coordenação de curso.  
  
Uma vez cadastrado e matriculado, o aluno poderá alterar o seu plano de matrícula no SIGAA, conforme 
datas previstas no calendário universitário do ano de 2015, aprovado pelo CONSEPE em 29/10/2013 (Reso-
lução nº 166/2013-CONSEPE), assumindo inteira responsabilidade por eventuais prejuízos causados pela 
alteração. Recomenda-se fortemente que, caso o candidato deseje fazer alterações na matrícula, procure 
previamente a coordenação do seu curso para aconselhamento.  
 
Os alunos ingressantes que tenham se cadastrado e sido matriculados deverão confirmar o interesse no 
curso e sua disponibilidade para frequentar as aulas e demais atividades acadêmicas. 
 
A confirmação de vínculo deve ser feita pessoalmente pelo aluno na coordenação do curso respectivo, após 
o início das aulas, no período de 27 de julho a 08 de agosto de 2015. A não confirmação do vínculo no pra-
zo estabelecido extingue o vínculo com o curso, permitindo a convocação de suplente para ocupação da 
vaga. Não é permitida a confirmação de vínculo por procuração.  
 

http://www.prograd.ufrn.br/


Estudos realizados anteriormente pelos candidatos em outras instituições de ensino superior ou na própria 
UFRN poderão ser aproveitados para o curso no qual está ingressando, mediante solicitação na Coordenado-
ria de Atendimento/PROGRAD. 
 
Para aproveitamento de estudos realizados fora da UFRN, o interessado deverá fornecer o histórico e os 
programas dos componentes curriculares cursados na instituição de origem, devidamente assinados e ca-
rimbados ou validados eletronicamente.  
 
 
 

CANDIDATOS QUE EFETIVAMENTE OCUPARAM AS VAGAS 
 
 

LETRAS - LIBRAS/LÍNGUA PORTUGUESA - L - N 

GRUPO DE 
APROVAÇÃO 

GRUPO DE INS-
CRIÇÃO 

CLASSIF. NOME MATRÍCULA 

1 1 1 Márcio Teófilo de Assis 20150147168 

     GRUPO DE 
APROVAÇÃO 

GRUPO DE INS-
CRIÇÃO 

CLASSIF. NOME MATRÍCULA 

2 2 1 Kaliane Damasceno de Melo  20150147284 

     GRUPO DE 
APROVAÇÃO 

GRUPO DE INS-
CRIÇÃO 

CLASSIF. NOME MATRÍCULA 

3 1 1 Francisca Micarla da Silva  20150147328 

     GRUPO DE 
APROVAÇÃO 

GRUPO DE INS-
CRIÇÃO 

CLASSIF. NOME MATRÍCULA 

4 4 1 Douglas Nascimento de Oliveira  20150147319 

 
 

CADASTRO DE RESERVA 
 
 

LETRAS - LIBRAS/LÍNGUA PORTUGUESA - L - N 

GRUPO DE 
APROVAÇÃO 

GRUPO DE 
INSCRIÇÃO 

CLASSIF. NOME 

1 1 1 Gisely Porfirio Cavalcante 

1 1 2 Jefferson de Araujo Ribeiro 

1 1 3 Amanda Raquel Queiroz dos Santos Nascimento 

    GRUPO DE 
APROVAÇÃO 

GRUPO DE 
INSCRIÇÃO 

CLASSIF. NOME 

2 2 1 Janaina Araujo de Lima 

2 2 2 Natiuska Salleska Dias Lopes 



    GRUPO DE 
APROVAÇÃO 

GRUPO DE 
INSCRIÇÃO 

CLASSIF. NOME 

4 4 1 Ezaú Guimãraes Cavalcanti Dias 

4 4 2 Marcia de Franca da Silva 

    GRUPO DE 
APROVAÇÃO 

GRUPO DE 
INSCRIÇÃO 

CLASSIF. NOME 

5 5 1 Maria Aline Felipe do Nascimento 

5 5 2 Gilmara Jales da Costa 

 
 
 

Natal, 24 de julho de 2015. 
 
 
 

Fernanda Rodrigues Mittelbach 
Diretor de Administração e Controle Acadêmico 

 
 

Maria das Vitórias Vieira Almeida de Sá 
Pró-Reitora de Graduação 


