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INFORMAÇÃO SOBRE A RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2019 – DACA/PROGRAD 
EDITAL DE INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFRN POR MEIO DO SISTEMA DE SELEÇÃO 

UNIFICADA (SiSU) PARA O ANO DE 2019 
 
Onde lia-se: 
 
A Diretoria de Administração e Controle Acadêmico (DACA) da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) torna público o edital de seleção para ingresso nas 
vagas referentes ao ano letivo de 2019 nos cursos de graduação da UFRN, utilizando o Sistema de Seleção 
Unificada (SiSU), em conformidade com a Lei nº 9.394/1996; Lei nº 12.089/2009, Lei nº 12.711/2012; Lei nº 
12.764/2012;  Lei nº 13.146/2015; Lei nº 13.409/2016; Decreto Federal nº 3.298/1999; Decreto nº 
5.296/2004; Decreto n° 7.824/2012, Decreto nº 9.034/2017, Portaria Normativa nº 18/2012 – MEC; Portaria 
Normativa nº 21/2012 – MEC; Portaria Normativa nº 19/2014 – MEC; Portaria Normativa nº 09/2017 – MEC; 
Portaria nº 1117/2018 – MEC. 
 
 
Lê-se 
 
A Diretoria de Administração e Controle Acadêmico (DACA) da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) torna público o edital de seleção para ingresso nas 
vagas referentes ao ano letivo de 2019 nos cursos de graduação da UFRN, utilizando o Sistema de Seleção 
Unificada (SiSU), em conformidade com a Lei nº 9.394/1996; Lei nº 12.089/2009, Lei nº 12.711/2012; Lei nº 
12.764/2012;  Lei nº 13.146/2015; Lei nº 13.409/2016; Decreto Federal nº 3.298/1999; Decreto nº 
5.296/2004; Decreto n° 7.824/2012, Decreto nº 9.034/2017, Portaria Normativa nº 18/2012 – MEC; Portaria 
Normativa nº 21/2012 – MEC; Portaria Normativa nº 19/2014 – MEC; Portaria Normativa nº 09/2017 – MEC; 
Portaria nº 1117/2018 – MEC; Resolução nº171/2013 - CONSEPE; Resolução nº 177/2013 - CONSEPE; 
Resolução nº 205/2017 - CONSEPE. 
 
 
Onde lia-se: 
 
Item 6.5. 
 
e) Candidatos com Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD): 
 
 
Lê-se 
e) Candidatos com Transtorno do Espectro Autista (TEA): 
 
Onde lia-se: 
 
4.20. Candidatos com visão monocular, deformidades estéticas, distúrbios de aprendizagem ou doenças 
psiquiátricas, que não se configuram como condição de deficiência conforme estabelecido na legislação 
vigente, não poderão concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência. 
 
 
Lê-se: 
 
4.20. Candidatos com visão monocular, perda auditiva unilateral, deformidades estéticas, distúrbios de 
aprendizagem ou doenças psiquiátricas, que não se configuram como condição de deficiência conforme 
estabelecido na legislação vigente, não poderão concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência. 
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Onde lia-se: 
 
Item 4.13 
 
VII.3. Declaração de que não existe possibilidade de comprovação dos rendimentos recebidos, informando o 
valor da renda dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, assinada pelo candidato ou por seu 
procurador e pelo membro da família (original). Esta forma de comprovação somente poderá ser utilizada 
nas situações em que realmente não existe comprovante da renda³, sendo vedada nos casos em que o 
comprovante existe ou pode ser emitido, mas o candidato não apresenta o documento. 
 
 
Lê-se: 
 
VII.3. Declaração de que não existe possibilidade de comprovação dos rendimentos recebidos, informando o 
valor da renda dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, assinada pelo candidato ou por seu 
procurador (original). Esta forma de comprovação somente poderá ser utilizada nas situações em que 
realmente não existe comprovante da renda³, sendo vedada nos casos em que o comprovante existe ou 
pode ser emitido, mas o candidato não apresenta o documento. 
 
 


