
  
 

 

 

NORMAS PARA MATRÍCULA – TURMA 2012 

 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, por meio da 

Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE), considerando a Resolução 

nº 081/2011, de 5 de julho de 2011, do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CONSEPE), e o que consta no processo nº 23077.028372/2011-73, 

torna público que: 

 

I – DA MATRÍCULA  

1. A matrícula dos candidatos classificados será realizada no setor IV, 

Auditório do Bloco E, Campus Universitário, lagoa Nova, Natal/RN, nos 

dias 31 de outubro, 01, 03, 04, 07 e 08 de novembro das 8h às 11h e 

das 14h às 17 horas. 

 Dias 31 de Outubro e 01 de Novembro para os candidatos 

classificados entre o 1 (primeiro) e o 300 (tricentésimo) lugar; 

 Dias 03 e 04 de Novembro para os candidatos classificados entre o 

301º (tricentésimo primeiro) e o 600 (sexcentésimo) lugar; 

 Dias 07 e 08 de Novembro para os candidatos classificados entre o 

601 (sexcentésimo primeiro) e o 880 (octingentésimo octogésimo) 

lugar.  

 

1.1 A matrícula somente ocorrerá se o interessado entregar, toda e de 

uma só vez, em dias e horários estabelecidos no item 1 desta 

Norma, os seguintes documentos: 

 

a) Original e cópia do Histórico Escolar do Ensino Fundamental e 

Histórico do ensino médio com assinatura do representante legal da 

escola ou Declaração atualizada de que está cursando o ensino 

médio; 

b) Original e cópia do RG e CPF; 

c) Original e cópia da Procuração pública ou particular, se for o caso; 

d) Uma foto 3x4 colorida; 
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1.2 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de matrículas em 

prazos, horários e locais diferentes dos constantes nessas normas. 

1.3 O candidato que não efetuar a matrícula de que trata o Capítulo 1 

desta Norma, perderá a vaga conquistada. 

1.4 No dia, horário e local estabelecidos no item 1 destas Normas, 

estando impossibilitado de entregar os documentos exigidos no 

subitem 1.1, o candidato poderá assinar Termo de Compromisso, 

em que se obrigará a entregá-lo, pessoalmente ou por procuração, 

na sede do Instituto Metrópole Digital no dia 14 de Novembro de 

2011, no horário de 8:30 às 11:30 ou das 14:30 às 17:30. 

 

II – DO REMANEJAMENTO 

1.  No dia 16 de Novembro de 2011 será divulgado no sítio 

www.metropoledigital.ufrn.br a listagem dos candidatos para 

preenchimento de vagas remanescentes, em cumprimento ao subitem 

7.5 do Edital 001/2011 do Processo Seletivo. 

 

Natal, 11 de Outubro de 2011. 

 

 

Izabel Augusta Hazin Pires 

Coordenadora do processo Seletivo da Metrópole Digital 

http://www.metropoledigital.ufrn.br/

