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PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
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EDITAL Nº 005/2021 

 
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio da Diretoria de Administração 
e Controle Acadêmico (DACA) da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), considerando os termos   
da   Resolução   nº 176/2017 - CONSEPE, de 07/11/2017, da Resolução nº 205/2017 - CONSEPE, de 
19/12/2017, e da Resolução nº 047/2020 - CONSEPE, de 08/09/2020, torna público que: 

 
1 DO PROCESSO SELETIVO 
1.1. O Processo Seletivo para ingresso no Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas da UFRN, para ingresso no primeiro semestre letivo do ano de 2021 obedecerá às 
diretrizes deste Edital. 
 
1.2. O Processo Seletivo é destinado a portadores de certificado de conclusão do Curso Técnico 
Integrado em Informática da Escola Agrícola de JundiaÍ (EAJ). 
1.2.1.  Somente discentes ingressantes a partir do ano de 2013 poderão participar deste processo 
seletivo. 
1.2.2. A classificação dos candidatos será realizada a partir da média geral no Curso Técnico em 
Informática da EAJ. 
 
1.3. Além de ter concluído o Curso Técnico Integrado em Informática da EAJ, o candidato deverá 
cumprir as demais exigências legais para ingresso no ensino superior na UFRN, previstas neste 
Edital. 
1.3.1. O candidato classificado deverá comprovar, no ato do cadastramento, a conclusão do 
Ensino Médio, o cumprimento das exigências legais para ingresso no ensino superior e, se 
concorrer à reserva de vagas, entregar os documentos comprobatórios exigidos neste Edital, sob 
pena de perda da vaga. 
 
2 DAS VAGAS E DAS AÇÕES AFIRMATIVAS 
2.1. A UFRN adotará a política de ações afirmativas baseada na reserva de vagas definida pelas 
Leis nº 12.711/2012 (Lei de Cotas) e nº 13.409/2016, regulamentadas pelos Decretos n° 
7.824/2012 e nº 9.034/2017, pelas Portarias Normativas nº 18/2012 – MEC e nº 09/2017 – MEC. 
 
2.2. Serão oferecidas 3 (três) vagas no Curso Superior de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, distribuídas obedecendo ao estabelecido na legislação descrita no 
item 2.1 deste edital, conforme a tabela a seguir:  

 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

2021.1 

Total L1 L2 L5 L6 L9 L10 L13 L14 

3 0 0 0 0 1 1 0 1 

 
 



2.3. Considerando que os candidatos às vagas deste edital cursaram o Ensino Médio 
exclusivamente em escola pública (no caso a Escola Agrícola de Jundiaí), ou seja, já atendem a 
cota de escola pública e a Lei nº 12.711/2012, não há oferta de vagas de ampla concorrência.  
 
2.4. No preenchimento do Formulário de inscrição (ANEXO II), o grupo de cota no qual o 
candidato irá se inscrever será indicado a partir das escolhas assinaladas na parte destinada a 
“reserva de vagas”. 
2.4.1. Os grupos de cotas são os especificados no quadro a seguir: 
 

Grupo Requisitos 

L1 Candidato egresso de escola pública; renda familiar bruta per capita igual 
ou inferior a  1,5 salário mínimo. 

L2 Candidato egresso de escola pública; renda familiar bruta per capita igual 
ou           inferior a 1,5 saláris mínimo; autodeclarado preto, pardo ou indígena. 

L5 Candidato egresso de escola pública. 

L6 Candidato egresso de escola pública; autodeclarado preto, pardo ou 
indígena. 

L9 Candidato egresso de escola pública; renda familiar bruta per capita igual 
ou  inferior a 1,5 salário mínimo; autodeclarado pessoa com deficiência. 

 
L10 

Candidato egresso de escola pública; renda familiar bruta per capita igual ou 
inferior a 1,5 salário mínimo; autodeclarado preto, pardo ou indígena; 
autodeclarado pessoa com deficiência. 

L13 Candidato egresso de escola pública; autodeclarado pessoa com deficiência. 

L14 Candidato egresso de escola pública; autodeclarado preto, pardo ou 
indígena;  autodeclarado pessoa com deficiência. 

 
2.5. Compete exclusivamente ao candidato se certificar quanto ao cumprimento e comprovação 
dos requisitos estabelecidos para o grupo de cota que se inscrever como beneficiário da ação 
afirmativa prevista na  Lei nº 12.711/2012, na Lei nº 13.409/2016 e neste Edital. 
2.5.1. Perderá o direito à vaga o candidato que se inscrever para um grupo de cota e não 
apresentar a comprovação necessária no momento do cadastramento, mesmo que a nota obtida 
seja suficiente para que o candidato seja aprovado em outro grupo de cota. 
2.5.2. Não é permitido solicitar mudança de grupo de cota após a inscrição, cabendo 
exclusivamente ao candidato analisar com extrema atenção os requisitos e documentos exigidos 
para cada grupo e verificar qual a situação em que se enquadra. 
 
2.6. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 
discriminadas na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, no Art. 4º do Decreto nº 3.298/1999, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto nº 5.296/2004, no § 1º do Art. 1º da Lei nº 12.764, de 27 
de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista), observados os dispositivos da Convenção 
sobre os direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto 
nº 6.949/2009. 
 
3 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO 
3.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação total e incondicional das disposições, normas 
e instruções constantes neste Edital e na Resolução nº 176/2017-CONSEPE, de 07/11/2017. 
3.1.1. O candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos no Edital. 



 
3.2. Todas as informações prestadas no ato da inscrição no Processo Seletivo para ingresso no 
Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UFRN serão de inteira 
responsabilidade  do candidato 

 
3.3. Terá a sua inscrição cancelada e será eliminado do Processo Seletivo o candidato que  usar 
dados de identificação de terceiros para realizar a sua inscrição. 

 
3.4. Cada candidato terá direito apenas a uma única inscrição. 
3.4.1. o candidato que efetivar mais de uma inscrição, será considerada válida somente a última 
inscrição efetivada, sendo entendida como efetivada o envio eletrônico do formulário de 
inscrição. 

 
3.5. Para se inscrever, o candidato deverá, obrigatoriamente, ter Cadastro de Pessoa Física (CPF), 
documento de identificação e preencher todos os campos do Formulário de Inscrição. 
 
3.6. Para efeito de inscrição, serão considerados documentos de identificação: 
a) Carteiras expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Comandos Militares, pelos 
Institutos de Identificação, pelos Corpos de Bombeiros Militares e por órgãos fiscalizadores (ordens, 
conselhos etc.); 
b) Passaporte; 
c) Certificado de Reservista; 
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
e) Carteira Nacional de Habilitação; ou 
f) Carteiras Funcionais ou expedidas por órgão público que, por lei federal, tenham validade como 
identidade. 

 
3.7. A UFRN não se responsabiliza pelo não recebimento de solicitação de inscrição via Internet 
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das 
linhas de comunicação bem como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados. 
 
3.8. Não haverá pagamento da taxa de inscrição. 
 
4 DA INSCRIÇÃO 
4.1. A inscrição será realizada, exclusivamente, via Internet,  a partir das 00h00min do dia 08 de 
abril de 2021 até as 23h59min do dia 16 de abril de 2021. 
 
4.2. Para se inscrever, o candidato deverá acessar o Formulário de Inscrição, po meio do sítio 
https://forms.gle/V333YsJBkASED8hXA, preenchê-lo integralmente e anexar a documentação. 
4.2.1. Para a inscrição, deverão ser submetidos os seguintes documentos: 
I. Formulário de inscrição, disponível no Anexo II deste edital, preenchido e assinado. 
II. Documento oficial de identificação com foto: Carteira de Identidade, Carteira Nacional de 
Habilitação, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Registro de Conselho de Classe ou 
Passaporte. 
III. Cadastro de Pessoa Física – CPF, dispensável caso o documento oficial de identificação 
contenha o número do CPF. 

https://forms.gle/V333YsJBkASED8hXA


IV. Diploma de Conclusão do Curso Técnico Integrado em Informática da EAJ  (cópia legível) ou 
declaração da Coordenação deste Curso afirmando que trata-se de um discente concluinte. Neste 
caso, se o discente não concluir o Curso com êxito, ele será eliminado do processo seletivo.  
V. Histórico Escolar no Curso Técnico Integrado em Informática da EAJ/UFRN, emitido pelo SIGAA. 
No caso do candidato ser um discente concluinte, ele deverá entregar o histórico parcial. O 
candidato concluinte deve ficar atento para solucionar qualquer tipo de problema com o seu 
histórico escolar no SIGAA (como falta de alguma nota, por exemplo) até o dia 23 de abril de 
2021. Após essa data, caso haja alguma pendência no histórico escolar do discente, ele será 
eliminado do processo seletivo.  
 
4.3.  O candidato que não cumprir o que determina o item 4.2 não estará inscrito no  
Processo Seletivo. 

 
5 DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 
5.1. A classificação dos candidatos dar-se-á por meio da Nota de Classificação (NC) do processo 
seletivo. 
5.1.1. A Nota de Classificação (NC) do processo seletivo será a média geral no Curso Técnico 
Integrado em Informática da EAJ, considerando-se 2 (duas) casas decimais após arredondamento 
para o fator de classificação. 
 
5.2. Serão habilitados somente discentes com Nota de Classificação (NC) maior ou igual a 7,0. 
 
5.3. Para o preenchimento das vagas, dentro de cada grupo de cota os candidatos serão 
classificados por ordem decrescente da Nota de Classificação (NC). 
 
5.4. No caso de não preenchimento das vagas de um determinado grupo de cotas com os 
candidatos desse grupo, as vagas remanescentes serão preenchidas obedecendo a sequência e a 
ordem definida nos subitens seguintes. 
 
5.4.1. Vagas remanescentes do Grupo L9: 
a) Por candidatos do Grupo L1; 
b) Restando vagas, por candidatos do Grupo L10; 
c) Restando vagas, por candidatos do Grupo L2; 
d) Restando vagas, por candidatos do Grupo L14; 
e) Restando vagas, por candidatos do Grupo L6; 
f) Restando vagas, por candidatos do Grupo L13; 
g) Restando vagas, por candidatos do Grupo L5. 

 
5.4.2. Vagas remanescentes do Grupo L10:  
a) Por candidatos do Grupo L2; 
b) Restando vagas, por candidatos do Grupo L9; 
c) Restando vagas, por candidatos  do Grupo L1; 
d) Restando vagas, por candidatos do Grupo L14; 
e) Restando vagas, por candidatos do Grupo L6; 
f) Restando vagas, por candidatos do Grupo L13; 
g) Restando vagas, por candidatos do Grupo L5. 

 



5.4.3. Vagas remanescentes do Grupo L14:  
a) Por candidatos do Grupo L6; 
b) Restando vagas, por candidatos do Grupo L10; 
c) Restando vagas, por candidatos do Grupo L2; 
d) Restando vagas, por candidatos do Grupo L9; 
e) Restando vagas, por candidatos do Grupo L1;  
f) Restando vagas, por candidatos do Grupo L13; 
g) Restando vagas, por candidatos do Grupo L5. 
 
5.5. Ocorrendo empate de Notas de Classificação (NC) entre candidatos, serão utilizados os 
critérios de desempate especificados a seguir. 
5.5.1. Candidato com ano de conclusão do Curso Técnico Integrado em Informática da EAJ mais 
antigo; 
5.5.2. Candidato com maior idade. 
 
5.6. A divulgação do deferimento das inscrições e resultado preliminar da classificação ocorrerá 
em 23/04/2021 no sítio eletrônico da PROGRAD, no endereço http://prograd.ufrn.br. 
 
6 DO CADASTRAMENTO E DA MATRÍCULA 
6.1. O cadastramento dos candidatos classificados ocorrerá de acordo com as regras 
estabelecidas no Edital de Cadastramento e Matrícula da Diretoria de Administração e 
Controle Acadêmico/Pró-Reitoria de Graduação – DACA/PROGRAD, a ser publicado até o 
primeiro dia útil após a divulgação do resultado final deste processo seletivo. 
 
6.2. Para realizar o cadastramento, o candidato classificado deverá cumprir todas as exigências 
quanto a prazos e procedimentos previstas no Edital de Cadastramento e Matrícula da 
DACA/PROGRAD. 
6.2.1. O candidato classificado que não enviar a documentação exigida para o cadastramento, 
nos prazos  determinados no Edital de Cadastramento e Matrícula – DACA/PROGRAD, será 
excluído do processo seletivo. 

 
6.3. O candidato com deficiência, que esteja concorrendo a uma vaga reservada para pessoa com 
deficiência, se classificado, deverá submeter-se à avaliação realizada por Banca de Validação, 
composta por equipe multiprofissional, nos termos da Lei nº 13.146/2015, do Art. 43 do Decreto 
nº 3.298/1999, e suas alterações. 
6.3.1. A Banca de Validação emitirá parecer final relativo à deficiência alegada com base nos 
exames e laudos comprobatórios apresentados pelos candidatos classificados para as vagas 
reservadas às pessoas com deficiência. 
6.3.2. No caso da emissão de parecer desfavorável pela Banca de Validação, o candidato será 
excluído do processo seletivo. 

 
6.4. O candidato autodeclarado preto ou pardo, que esteja concorrendo a uma vaga 
reservada de   grupo étnico-racial,   se   classificado, deverá   submeter-se   ao   procedimento 
de heteroidentificação, que será realizado pela Banca de Heteroidentificação. 
6.4.1. A heteroidentificação de candidatos é o processo de verificação das características 
fenotípicas, complementar à condição autodeclarada pelo candidato. 
6.4.2. Como aspectos fenotípicos do candidato, entende-se o conjunto de características físicas 



do indivíduo, predominantemente a cor da pele, a textura do cabelo e os aspectos faciais, que, 
combinados ou não, permitirão confirmar a autodeclaração. 
6.4.3. Não serão considerados quaisquer registros comprobatórios de ancestralidade no 
momento da heteroidentificação como critério para identificação étnico-racial. 
6.4.4. Não serão considerados documentos prévios que identifiquem características fenotípicas 
do candidato em momentos diferentes da heteroidentificação. 
6.4.5. No caso do parecer da Banca de Heteroidentificação indicar que não foram identificados 
no candidato aspectos fenotípicos de pessoa preta ou parda, o candidato será excluído do 
processo seletivo. 
6.4.6. Os procedimentos relacionados a Banca de Heteroidentificação serão definidos no Edital 
de Cadastramento e Matricula – DACA/PROGRAD. 

 
6.5. O candidato autodeclarado indígena, que esteja concorrendo a uma vaga reservada 
de grupo étnico-racial, se classificado, deverá comprovar sua condição por meio de 
documentação exigida no Edital de Cadastramento e Matrícula – DACA/PROGRAD. 
6.5.1. Não sendo comprovada sua condição nos termos do Edital de Cadastramento e Matricula 
– DACA/PROGRAD, o candidato será excluído do processo seletivo. 
 
6.6. O candidato que não realizar o cadastramento de que trata o item 6 .1 será excluído 
do processo seletivo. 

 
7 DOS RECURSOS 
7.1. O candidato poderá interpor recurso por escrito contra o indeferimento de sua inscrição ou 
quanto à sua classificação no processo seletivo até o dia 26 de abril de 2021, por meio do 
preenchimento do formulário https://forms.gle/yGJrdRNe8J9kKBkr8. 
 
7.2. O resultado da análise dos recursos, caso haja, será publicado no dia 27 de abril de 2021 nos 
sítios eletrônicos da PROGRAD e da EAJ, nos endereços http://prograd.ufrn.br e 
http://www.eaj.ufrn.br/. 
 
7.3. Em hipótese alguma, será aceito pedido de revisão ou reconsideração do recurso ou recurso 
do recurso. 
 
7.4. Não serão aceitos recursos que: 
a) estiverem em desacordo com as especificações contidas neste capítulo; 
b) estiverem fora do prazo estabelecido; 
c) não apresentem argumentação coerente; 
d) se configurem em desrespeito à UFRN ou a quaisquer outros indivíduos ou  instituições 

envolvidos neste Processo Seletivo. 
 

8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1. Será excluído do Processo Seletivo, a qualquer tempo, o candidato que usar de fraude 
ou para ela concorrer, por ocasião da inscrição ou do cadastramento. 
 
8.2. Serão incorporados a esta norma, para todos os efeitos, quaisquer editais 
complementares, relacionados a este processo seletivo, que vierem a ser publicados pela UFRN. 
 

https://forms.gle/yGJrdRNe8J9kKBkr8
http://www.eaj.ufrn.br/


8.3. Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão analisados pela Comissão 
Elaboradora e Executora do Processo Seletivo Diferenciado para candidatos ao Curso Superior de 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas no semestre de 2021.1 e, se necessário ao 
CONSEPE. 
 
8.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de   todos os 
atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo nos endereços 
http://prograd.ufrn.br e http://www.eaj.ufrn.br/. 
 
8.5. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 
enquanto não forem consumados a providência ou o evento que lhe disserem respeito, até a data 
de realização da classificação dos candidatos, circunstância que será mencionada em Edital ou 
Aviso a ser disponibilizado no sítio da PROGRAD (http://prograd.ufrn.br). 
 
8.6. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, sendo válido somente para o Processo 
Seletivo para ingresso no Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da 
UFRN, para ingresso no primeiro semestre letivo do ano de 2021, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
 
 

Natal, 07 de abril de 2021. 
 
 
 
 

Josemar de Oliveira Júnior 
Diretor de Administração e Controle Acadêmico 

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

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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


ANEXO I - CRONOGRAMA 

 

Eventos Período 

Inscrições 
De 08 de abril de 2021 a 16 de abril 
de 2021 

Divulgação da Classificação Preliminar    
do Processo Seletivo 

23 de abril de   2021 

Interposição de recursos contra a Classificação 
Preliminar do Processo Seletivo 

Até o dia 26 de abril de 2021 

Resultado dos recursos  27 de abril de 2021 

Resultado Final 27 de abril de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 
DADOS PESSOAIS (PREENCHER COM LETRA DE FORMA): 
 
Nome: _______________________________________________________________________ 
Matrícula (Curso Técnico Integrado em Informática da EAJ): ____________________________                     
Data de nascimento: _______________  CPF: ___________________ 
Etnia: 
(    ) Amarelo (de origem oriental)   (   ) Branco   (   ) Indígena   (   ) Preto   (   ) Pardo  (    ) Quilombola 
Telefone: (  )       E-mail: _____________________________________________ 
 
Eu, identificado(a) pelos dados acima, inscrito(a) no Processo Seletivo Específico para ingresso em 
2021.1 no Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UFRN, 
DECLARO que: 
 
1. Os dados pessoais acima estão corretos e estou ciente que a UFRN utilizará como mecanismos 

de comunicação oficial o sistema acadêmico SIGAA, a página da EAJ e o meu endereço de e-
mail. 

2. O número de matrícula no Curso Técnico Integrado em Informática da EAJ utilizado acima será 
utilizado para o cálculo do fator de classificação. 

3. Li e estou de acordo com os termos do Edital que rege o processo seletivo. 
4. Estou ciente que é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos 

os atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo nos sítios: 
http://prograd.ufrn.br e http://www.eaj.ufrn.br. 

 
RESERVA DE VAGAS 
Com relação às ações afirmativas, me incluo na seguinte situação (indicar uma das opções):  
 
(  ) Sou egresso de Curso Técnico de Nivel Médio da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ/UFRN). 
 
Com relação aos demais critérios previstos nessa Lei, minha situação é a seguinte: 
Desejo concorrer às vagas de renda familiar bruta mensal até 1,5 salário-mínimo per capita:  
( ) Sim ( ) Não 
Desejo concorrer às vagas de preto(a), pardo(a) ou indígena:       
(  ) Sim ( ) Não 
Desejo concorrer às vagas reservadas para pessoa com deficiência:  
(   )Sim*  (   )Não 

          *Se sim, especificar o tipo de deficiência: 
           (   ) Física     (   ) Auditiva   (   ) Visual  (   ) TEA1 ( ) Múltipla 

 
Data: ________, ___ de ______ de 2021 

                                                                                                   CIDADE             DIA                  MÊS 

  
_____________________________________________ 

ASSINATURA (igual à do documento de identificação) 

                                                      
1 Transtorno do Espectro Autista 

http://prograd.ufrn.br/
file:///C:/Users/Downloads/%20http:/www.eaj.ufrn.br

