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4º PREENCHIMENTO DE VAGAS SURGIDAS APÓS A 2ª CHAMADA DO PROCESSO 
SELETIVO SiSU – 2017 

 

A UFRN divulga a lista contendo os candidatos que compareceram ao cadastramento da Segunda 
Chamada para Preenchimento de Vagas do Processo Seletivo SiSU 2017, com ingresso em 2017.2, realizado 

dos dias 21 a 24 de fevereiro de 2017, e que ocuparam vagas provenientes de cancelamento por 
solicitação espontânea. 

As vagas foram preenchidas em observância ao processo de classificação, obedecendo à ordem 
decrescente das Notas Finais dos candidatos considerados aptos, segundo os critérios estabelecidos no 
Edital do Processo Seletivo, em observância aos critérios estabelecidos pela política de ações afirmativas. 

A matrícula em disciplinas foi realizada, de forma automática, nas turmas do primeiro nível de seus 
cursos, pelo sistema de registro e controle acadêmico da UFRN (SIGAA). A confirmação de vínculo1 dos 
alunos listados deve ser realizada pessoalmente, pelo próprio discente, na coordenação do respectivo 
curso, no horário de expediente desta, até o dia 11/08/2017. 

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 
coordenação do curso2.  

Novas convocações poderão ser realizadas até o dia 14 de agosto de 2017, condicionadas ao 
surgimento de vagas oriundas de cancelamento por solicitação espontânea. 

 
 

Natal, 07 de agosto de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernanda Rodrigues Mittelbach 
Diretor de Administração e Controle Acadêmico 

 
 

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

                                                 
1
 Não é permitida a confirmação de vínculo a distância, por procuração, e-mail ou telefone, sendo obrigatório o comparecimento do 

aluno à coordenação do seu curso. A não realização da confirmação de vínculo até o dia 11/08/2017 tem como consequência a 
perda da vaga no curso, permitindo a convocação de suplente para ocupação da vaga. 

2
 Para aproveitamento de estudos realizados fora da UFRN, a solicitação deverá ser feita na Coordenação do Curso e o interessado 

deverá fornecer o histórico e os programas dos componentes curriculares cursados na instituição de origem, devidamente assinados 

e carimbados ou validados eletronicamente. 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

EMITIDO EM 07/08/2017 11:05

PROCESSO SELETIVO SiSU 2017 - Efetivação o Cadastramento de Discentes Processado em 07/08/2017

NATAL - DIREITO (B) (N)

2° Semestre - L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

NOME SITUAÇÃOMATRÍCULACOTA NA
INSCRIÇÃO OBSERVAÇÃO

CLAUDIO DELGADO DE FREITAS CADASTRO EFETIVADO20170184580L5 CR
TOTAL: 1

TOTAL NO PERÍODO: 1

TOTAL NO CURSO: 1
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

EMITIDO EM 07/08/2017 11:05

PROCESSO SELETIVO SiSU 2017 - Efetivação o Cadastramento de Discentes Processado em 07/08/2017

NATAL - ENFERMAGEM (B) (MT)

2° Semestre - Ampla Concorrência

NOME SITUAÇÃOMATRÍCULACOTA NA
INSCRIÇÃO OBSERVAÇÃO

ISABELA INGRID RODRIGUES DE LEMOS CADASTRO EFETIVADO20170184599CR
TOTAL: 1

TOTAL NO PERÍODO: 1

TOTAL NO CURSO: 1
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