
 

 
ORIENTAÇÕES SOBRE A COMPROVAÇÃO DO 

ESQUEMA VACINAL CONTRA A COVID-19  

 

 

Esta orientação é destinada aos: 

- estudantes ingressantes nos cursos de graduação no período letivo 2022.1; e 

- estudantes veteranos que ainda não realizaram o procedimento. 

 

Todos os estudantes devem seguir os procedimentos estabelecidos na Instrução Normativa nº 

004/2022 – PROGRAD, de 07/02/2022, que disciplina à comprovação do esquema vacinal no 

retorno das atividades acadêmicas presenciais na UFRN. 

  

Para ter acesso às dependências físicas da UFRN e participar das aulas e das demais atividades 

acadêmicas, os estudantes de graduação devem comprovar o esquema vacinal completo, que 

compreende a aplicação das respectivas doses de vacinas conforme preceitua cada fabricante, 

excetuando-se a dose de reforço. 

 

O discente que não comprovar o esquema vacinal não poderá frequentar as aulas e 

atividades acadêmicas presenciais; será bloqueado, nas turmas dos componentes curriculares 

nos quais estiver matriculado, para o registro de frequência e nota; e terá o programa 

suspenso compulsoriamente no respectivo período letivo. 

 

O prazo para realização da comprovação do esquema vacinal é de 24/03/2022 a 27/04/2022.  

 

Para realizar o procedimento, o estudante deve acessar o SIGAA e realizar os seguintes passos: 

 

 Acessar o Portal do Discente: 
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 No menu Outros, escolher a opção “Comprovar Vacinação”: 

 
 

 

 Escolher, dentre as opções apresentadas a seguir, a opção da situação vacinal que se 

enquadra: 

 
 

Para os vacinados, a comprovação pode ser realizada por meio das seguintes formas: 

I - opção de comprovação do esquema pela plataforma RN+Vacina; ou 

II - opção de comprovação por anexação de declaração e/ou passaporte de vacinação expedida 

pela plataforma Conecte SUS ou comprovação por anexação de 

comprovante/caderneta/cartão de vacinação impresso em papel timbrado, emitido no 

momento da vacinação pelas Secretarias de Saúde, estaduais ou municipais, institutos de 

pesquisa clínica ou outras instituições governamentais, nacionais ou estrangeiras ou 

organizações públicas ou privadas similares, em formato PDF. 

Observação: Quando se tratar de comprovação por anexação de comprovante/caderneta/cartão de 

vacinação impresso em papel timbrado, deverá o discente estar pronto para apresentar o documento 

original para conferência pelo coordenador, vice-coordenador ou secretário da coordenação, caso seja 

solicitado. 

 

Para obter mais informações, consultar a IN nº 004/2022 – PROGRAD, de 07/02/2022 e outras 

orientações disponíveis em: https://prograd.ufrn.br/documento.php?id=489192633. 

 

 

https://prograd.ufrn.br/documento.php?id=489192633

