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RESULTADO DO SEGUNDO PREENCHIMENTO DE VAGAS APÓS A SEGUNDA CHAMADA DO 
PROCESSO SELETIVO PARA REOCUPAÇÃO DE VAGAS RESIDUAIS – 2022.1 

 

A UFRN divulga a lista contendo os candidatos que tiveram sua documentação validada pela PROGRAD na 
segunda chamada para preenchimento de vagas do Processo Seletivo para Reocupação de Vagas Residuais, 
com ingresso em 2022.1, e que ocuparam vagas provenientes da não confirmação de vínculo de candidatos 
convocados dentro do número de vagas. 
 
As vagas surgidas foram preenchidas em observância ao processo de classificação, obedecendo à ordem 
decrescente das notas finais dos candidatos considerados aptos (Anexo I), segundo os critérios estabelecidos 
no Edital 001/2022 – Comperve – Edital de Abertura do Processo Seletivo para Reocupação de Vagas 
Residuais 2022.1. 
 
É de responsabilidade exclusiva dos candidatos que estejam no cadastro de reserva após a 2ª chamada 
verificar a divulgação de novos preenchimentos de vagas. O prazo máximo para cadastramento de novos 
ingressantes é 25 de abril de 2022, data após a qual não é mais possível começar a frequentar as disciplinas 
sem incorrer em reprovação por faltas. 
 
A matrícula em disciplinas será realizada de forma automática, pelo sistema de registro e controle 
acadêmico da UFRN (SIGAA).  

  
Os alunos ingressantes serão matriculados nas turmas do primeiro nível do seu curso, indicadas pela 
respectiva coordenação de curso.  

 
Os alunos, que preencheram vagas, convocados nesta lista estão dispensados da necessidade de realizar a 
confirmação de vínculo eletronicamente no SIGAA, conforme item 6.3 do Edital nº 004/2022 – 
DACA/PROGRAD - Edital de Cadastramento do Processo Seletivo de Reocupação de Vagas Residuais 2022.1.  
 
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, na 
aba “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. 

 
Natal/RN, 26 de abril de 2022. 

 
 

José Josemar de Oliveira Junior  
Diretor de Administração e Controle Acadêmico 

 
 

Maria das Vitórias Vieira Almeida de Sá 
Pró-reitora de Graduação 
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Anexo I - LISTA DE CANDIDATOS QUE OCUPARAM VAGAS 
 

ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICA 

CAMPUS NATAL 

MATEMÁTICAL (N) (L) 

CLASSIFICAÇÃO NOME MATRÍCULA 

1 ANDRÉ LUIZ FREIRE FERNANDES  20220077280 

 


