UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE ACADÊMICO

2º PREENCHIMENTO DE VAGAS SURGIDAS APÓS O CADASTRO DO PROCESSO SELETIVO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CURSO SUPERIOR DE LETRAS, COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA
BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)/LÍNGUA PORTUGUESA COMO SEGUNDA LÍNGUA, NO SEMESTRE 2019.2
A UFRN divulga a lista contendo os candidatos que compareceram ao cadastramento para Preenchimento
de Vagas do Processo Seletivo para Letras - Libras, com ingresso em 2019.2, realizado nos dias 18/07/2019 e
19/07/2019, e que ocuparam vagas provenientes de cancelamento por não confirmação do vínculo ou
solicitação espontânea.
O preenchimento de vagas foi realizado com observância ao processo de classificação, obedecendo à
ordem decrescente das Notas Finais dos candidatos considerados aptos, bem como os critérios estabelecidos pela
política de ações afirmativas, segundo os critérios estabelecidos no Edital nº 002/2019 - COMPERVE.
Os candidatos listados abaixo deverão acessar o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas –
SIGAA, para emitir o atestado de matrícula em componentes curriculares.
A matrícula em disciplinas foi realizada, de forma automática, nas turmas do primeiro nível de seus cursos.
Os discentes convocados nesta lista devem confirmar vínculo até o dia 09/08/2019.
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 pelo SIGAA,
no menu “Ensino”  “Solicitar Aproveitamento/Incorporação de Estudos”.
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, digitalizados em formato PDF.
Novas convocações poderão ser realizadas até o dia 13 de agosto de 2019, condicionadas ao surgimento
de vagas oriundas de cancelamento de alunos cadastrados neste processo seletivo.

CANDIDATOS QUE OCUPARAM AS VAGAS

GRUPO DE DE APROVAÇÃO
L6

LETRAS - LIBRAS
GRUPO DE INSCRIÇÃO
NOME
L6
KATIANA DA SILVA BRITO JACOB

MATRÍCULA
20190156116

Natal, 02 de agosto de 2019.
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