
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE ACADÊMICO 
 
 
ADENDO AO EDITAL DE CADASTRAMENTO, REMANEJAMENTO E MATRÍCULA 
PARA CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PARA O CURSO SUPERIOR DE TECNÓLOGO EM GESTÃO DE COOPERATIVAS, 
MODALIDADE PRESENCIAL, DA UFRN, NO SEMESTRE 2013.2. 
 
 
A UFRN torna público o adendo ao Edital de cadastramento, remanejamento e matrícula para 
candidatos classificados no processo seletivo simplificado para o Curso Superior de Tecnólogo em 
Gestão de Cooperativas, modalidade presencial, da UFRN, no semestre 2013.2, que disciplina o 
preenchimento das vagas não ocupadas na 2ª chamada, realizada no período de 13 a 14/08/2013. 
 
Nesta convocação para preenchimento das 19 (dezenove) vagas remanescentes não ocupadas (3ª 
chamada - extraordinária) do processo seletivo acima, estão sendo convocados todos os candidatos 
aprovados que não compareceram para efetuar cadastramento nas chamadas anteriores. 
 
Caso compareçam mais candidatos do que o número de vagas, os melhores classificados serão 
cadastrados e ocuparão as vagas; os excedentes formarão o cadastro de reserva. A inclusão em 
cadastro de reserva não gera nenhuma garantia, direito ou expectativa de direito de ingresso na 
UFRN, presente ou futuro. 
 
O preenchimento das vagas dar-se-á por meio de processo classificatório, obedecendo à ordem 
decrescente das Notas Finais dos candidatos que forem considerados aptos, segundo os critérios 
estabelecidos no Edital nº 003/2013-COMPERVE. 
 
O cadastramento dos candidatos ocorrerá nas seguintes datas, horários e local: 
 

CADASTRAMENTO 
DATA HORÁRIO LOCAL 

28/08/2013 8h às 11h e 14h às 17h Na Diretoria de Administração e Controle Acadêmico da 
PROGRAD, no Prédio da Reitoria, Campus Universitário, Av. 
Senador Salgado Filho, s/n, Bairro de Lagoa Nova, Natal/RN. 29/08/2013 8h às 11h e 14h às 17h 

 
Nesta convocação, somente serão cadastrados os candidatos que comparecerem e entregarem todos 
os documentos exigidos em edital, não sendo permitido assinar termo de compromisso para entrega 
em data posterior. 
 
A lista com os nomes daqueles que efetivamente conseguiram a vaga será divulgado dia 30/08/2013, 
na página www.prograd.ufrn.br (seção Documentos/Editais). 
 
 

Natal, 23 de agosto de 2013. 
 


