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SEGUNDA CHAMADA DO PROCESSO SELETIVO DE CURSOS DA UFRN COM TESTE DE 

HABILIDADE ESPECÍFICA (THE), PARA O PERÍODO LETIVO DE 2018.1 
 
 

CADASTRO EFETIVADO 
 
 
1. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em cumprimento à seção 7 do Edital de Cadastramento de cursos da 
UFRN com teste de habilidade específica (THE), para o período letivo de 2018.1,  divulga, para conhecimento de todos, a lista 
referente à 1ª chamada para preenchimento de vagas remanescentes não ocupadas. 
 
2. O preenchimento destas vagas (remanescentes) foi realizado, exclusivamente, com candidatos inseridos no cadastro de reserva. 
O cadastro de reserva foi composto pelos candidatos convocados como suplentes na 2ª chamada do processo seletivo de cursos 
da UFRN com teste de habilidade específica (THE), publicada em 19/02/2018, e que compareceram e entregaram toda a 
documentação exigida, em observância ao item 2.2 do Edital de Cadastramento de cursos da UFRN com teste de habilidade 
específica (THE). 
 
3. Os candidatos convocados para preenchimento das vagas remanescentes estão listados com a situação “CADASTRO 
EFETIVADO”, o que significa que: 
 
Os discentes ocuparam as vagas para o primeiro período letivo (2018.1),  tiveram a matrícula efetivada e estão aptos a assistir 
aula1; 

                                                             
1 Os componentes curriculares no quais o discente se encontra matriculado, com os seus respectivos horários e locais de aula, estão disponíveis no atestado de 
matrícula, acessado por meio do Sistema Integrado de Atividades Acadêmicas - SIGAA da UFRN. 



4. Os discentes convocados nesta lista para ocupação de vagas remanescentes para o primeiro período letivo (2018.1) devem 
estar cientes que terão que ingressar nas turmas com o período letivo da UFRN já iniciado, desde o dia 19/02/2018.  

 Para as aulas já ocorridas antes do ingresso na UFRN não haverá abono de faltas; 
 Não estão previstos mecanismos de reposição das atividades já realizadas, tendo em vista que os novos discentes terão 

que frequentar as mesmas turmas dos demais ingressantes que iniciaram o curso anteriormente. 
 

5. O prazo para matrícula em novas turmas (matrícula extraordinária), além daquelas em que o discente foi automaticamente 
matriculado, se encerra no dia 17/03/2018. 
 
 

 

Natal, 05/03/2018. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Para ter acesso ao SIGAA (www.sigaa.ufrn.br), o discente deverá realizar cadastro (criação de login e senha), utilizando o seu respectivo número de matrícula 
informado nesta lista. 
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CURSOS DE GRADUAÇÃO COM TESTE DE HABILIDADES ESPECÍFICAS (THE) 2018.1 - Efetivação o Cadastramento de Discentes Processado em

NATAL - MÚSICA (L) (N)

1° Semestre - L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas 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

JOSE DE ANCHIETA RODRIGUES MENEZES JUNIOR CADASTRO EFETIVADO20180131534CR
TOTAL: 1

1° Semestre - L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5
salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

NOME SITUAÇÃOMATRÍCULACOTA NA
INSCRIÇÃO OBSERVAÇÃO

FRANCISCO TRAJANO DA SILVA CADASTRO EFETIVADO20180131543CR
TOTAL: 1

TOTAL NO PERÍODO: 2

TOTAL NO CURSO: 2
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