
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

NÚCLEO PERMANENTE DE CONCURSOS 
 

EDITAL 002/2019 
 
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio do Núcleo 
Permanente de Concursos (Comperve), considerando os termos da Resolução 
nº 043/2019, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), de 07 
de maio de 2019, e da Resolução no 012/2012-CONSAD, de 25 de maio de 
2012, torna público que: 
 
I – DA REOCUPAÇÃO DE VAGAS RESIDUAIS 
 
1.1. O Processo seletivo para Reocupação de Vagas Residuais para ingresso 
nos cursos de graduação da UFRN, no período letivo de 2020.1, para os 
Campi de Natal, Caicó, Currais Novos, Macaíba e Santa Cruz, será regido pela 
Resolução 043/2019 - CONSEPE, de 07 de maio de 2019, e por este Edital. 
1.1.1. As vagas residuais são aquelas geradas por cancelamentos de curso 
nos termos do art. 171 do Regulamento dos Cursos Regulares de Graduação 
da UFRN (Resolução nº 171/2013 – CONSEPE, de 05 de novembro de 2013). 
1.2. Serão oferecidas 448 (quatrocentas e quarenta e oito) vagas nos cursos 
de graduação da UFRN, distribuídas conforme quadro de vagas do Anexo I 
deste Edital.  
1.3. Tendo em vista que este Processo Seletivo se destina aos candidatos que 
já ingressaram no ensino superior, não se aplica a reserva de vagas prevista 
nas Leis 12.711, de 29 de agosto de 2012, e 13.409/2016, de 28 de dezembro 
de 2016, conforme estabelece a regulamentação (Portaria Normativa nº 
18/MEC, de 11 de outubro de 2012, artigo 2º, inciso I).  
 
II – DOS REQUISITOS 
 
2.1. Poderão ingressar via Processo Seletivo para Reocupação de Vagas 
Residuais candidatos que se enquadrem em uma das seguintes situações:  
a) Candidatos com vínculo ativo em curso de graduação pertencente à 
Instituição nacional de Ensino Superior e autorizado ou reconhecido de acordo 
com o estabelecido no subitem 2.1.4:  
a.1) Para candidato com vínculo ativo em Instituição de Ensino Superior que 
não seja a UFRN, somente será permitida a inscrição no Processo Seletivo 
para o mesmo curso daquele de origem (vínculo atual).  
a.1.1) Para candidatos vinculados, em outra Instituição de Ensino Superior, a 
cursos que na UFRN são de 2º ciclo, a inscrição neste Processo Seletivo 
deverá ser realizada no curso de 1º ciclo, da UFRN, a ele associado.  
a.2) Para candidato com vínculo ativo na UFRN, somente será permitida a 
inscrição no Processo Seletivo para curso distinto daquele de origem (vínculo 
atual).  
a.2.1) A caracterização de um curso de graduação, na UFRN, compreende 
nome, unidade de vinculação, município sede, modalidade (presencial ou a 
distância) e grau concedido (bacharelado, licenciatura, tecnólogo).  
a.2.2) Turno de oferta não caracteriza curso, portanto não será permitida a 
inscrição para o mesmo curso em turno distinto do que o interessado esteja 
com vínculo ativo na UFRN. 
b) Candidatos portadores de diploma ou certificado de conclusão de 
graduação em curso reconhecido, de acordo com o estabelecido no subitem 
2.1.4:  
b.1) Para candidatos diplomados no exterior, o diploma deve ter sido 
revalidado por instituição na qual o curso em questão seja reconhecido, de 
acordo com o estabelecido no subitem 2.1.4. 



b.2) Não será permitida a inscrição para curso que o interessado já tenha 
concluído. 
b.3) As habilitações que eram vinculadas aos cursos de Letras e Comunicação 
Social na UFRN passaram a ser caracterizadas como cursos. Sendo assim, 
candidatos que tenham concluído uma habilitação desses cursos, na UFRN, 
poderão concorrer para o curso na configuração atual correspondente a outra 
habilitação diferente daquela já concluída.  
c) Candidatos que são ex-alunos de graduação da UFRN e que tiveram seu 
curso cancelado, por abandono de curso, por decurso de prazo máximo ou por 
insuficiência de desempenho acadêmico, nos períodos de 2014.2 a 2019.1:  
c.1) Nesta situação, o candidato somente poderá concorrer para o mesmo 
curso (nome, unidade de vinculação, município sede, modalidade e grau 
concedido), podendo entretanto concorrer para outro turno, caso deseje.  
c.2) Os candidatos que tiveram o programa cancelado em cursos que 
atualmente são cursos de 2º ciclo poderão se inscrever para disputar vaga no 
curso de 1º ciclo ao qual seu curso original atualmente é associado, desde que 
não tenha concluído o curso de 1º ciclo. 
c.3) Os candidatos que tiveram o programa cancelado no curso de 
Comunicação Social -  Radialismo somente poderão se inscrever para o Curso 
de Comunicação Social - Audiovisual1. 
2.1.1. O candidato deverá informar, no momento da inscrição, em qual das 
situações definidas nas alíneas (“a” a “c”) do item 2.1 irá concorrer no 
processo seletivo. 
2.1.1.1. Essa situação de enquadramento deverá ser comprovada, conforme 
item 2.1.2. Sendo assim, a Comperve recomenda que o candidato analise, 
antes de preencher o Formulário de Inscrição, para qual das situações 
descritas no item 2.1 ele se enquadra.  
2.1.1.2. Após o envio do Formulário de Inscrição, o candidato não poderá 
modificar a situação para a qual se inscreveu. 
2.1.2. O candidato aprovado deverá apresentar, no momento da efetivação do 
cadastro na UFRN, a documentação que comprova o seu enquadramento na 
situação informada por ele no momento da inscrição, conforme item 2.1, sob 
pena de exclusão do processo seletivo.  
2.1.2.1. A validação da inscrição ou a participação em todas as etapas do 
processo seletivo não implica, necessariamente, na aceitação (validação)  da 
documentação apresentada no ato do cadastramento na UFRN. Caso a 
documentação apresentada não esteja em acordo com as exigências 
necessárias relativas ao grupo de inscrição do candidato (item 2.1), ele 
terá seu cadastro indeferido e perderá o direito à vaga. 
2.1.3. O candidato aprovado deverá apresentar, no momento da efetivação do 
cadastro na UFRN, a documentação que comprova autorização ou 
reconhecimento do curso nos termos do subitem 2.1.4, sob pena de exclusão 
do processo seletivo. 
2.1.3.1. A validação da inscrição ou a participação em todas as etapas do 
processo seletivo não implica, necessariamente, na aceitação da comprovação 
de autorização ou reconhecimento do curso de origem do candidato, 
apresentada no ato do cadastramento na UFRN. Caso o candidato não 
comprove a autorização ou reconhecimento do seu curso de origem, terá 
seu cadastro indeferido e perderá o direito à vaga . 
2.1.4. A competência geral para autorizar ou reconhecer os cursos de 
graduação é do Ministério da Educação (MEC).  
2.1.4.1. Excepcionalmente o Conselho Estadual de Educação pode autorizar 
ou reconhecer os cursos das Instituições do Sistema Estadual de Ensino 
ministrados no seu respectivo Estado.  

                                                
1 Essa situação somente será permitida enquanto o curso de Comunicação Social - Radialismo estiver 

em processo de extinção. Após o curso ser extinto (não haja mais discentes vinculados ao curso), não 
haverá mais essa possibilidade. 



2.1.4.2. A competência do Estado para autorizar o funcionamento dos 
estabelecimentos de Ensino Superior no âmbito de seu sistema de ensino se 
restringe a seus limites territoriais. Fora dos limites da unidade federativa e 
entre as unidades federativas do Brasil, a competência normativa e supletiva é 
da União.  
 
III – DO PROCESSO SELETIVO 
 
3.1. O processo seletivo será constituído pelas seguintes provas:  
a) prova escrita objetiva, sobre conteúdos específicos de Língua Portuguesa e 
Matemática; 
b) prova escrita de redação; e 
c) prova de títulos. 
3.1.1. Os candidatos farão provas escritas de caráter e liminatório e 
classificatório, de acordo com o que estabelecem as alíneas a e b do item 3.1, 
e apenas os candidatos não eliminados, de acordo com o item 8.17, 
participarão da Prova de Títulos, de caráter classificatório.  
3.2. Não poderão integrar as bancas elaboradora e examinadora do processo 
seletivo: 
a) cônjuge, companheiro, ex-companheiro, padrasto, enteado ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau de candidatos inscritos;  
b) quem tiver participação societária, como administrador ou não, ou exercer a 
função de magistério, em cursos formais ou informais de preparação de 
candidatos para ingresso no Processo Seletivo de Reocupação de Vagas 
Residuais, ou contar com parentes em até terceiro grau, em linha reta, 
colateral ou por afinidade nessa condição de sócio ou administrador, ou quem 
as exerceu nos 5 (cinco) anos anteriores à data de publicação deste Edital;  
c) sócio de candidato em atividade profissional, ou quem esteve nessa 
condição nos 5 (cinco) anos anteriores à data de publicação deste Edital; 
d) orientador, ex-orientador, coorientador, ex-coorientador, orientando ou ex-
orientando em cursos de pós-graduação feitos pelo candidato nos últimos 5 
(cinco) anos. 
 
IV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO  
 
4.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação total e incondicional das 
disposições, normas e instruções constantes neste Edital e na Resolução 
117/2013 – CONSEPE, de 06/08/2013.  
4.1.1. O candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos 
exigidos no Edital.  
4.2. Todas as informações prestadas pelo candidato, ao inscrever-se no 
processo seletivo, serão de sua inteira responsabilidade.  
4.2.1. O candidato inscrito por outrem assume total responsabilidade pelas 
informações prestadas, arcando com as consequências de eventuais erros que 
seu representante venha a cometer ao preencher o Formulário de Inscrição.  
4.3. 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. 
4.4. Cada candidato terá direito apenas a uma inscrição, em um único curso.  
4.4.1. No ato da inscrição, o candidato deverá indicar a opção de curso 
desejada, observado o disposto no Anexo I deste Edital, e informar o curso e 
sua instituição de origem. 
4.4.2. Após o envio eletrônico do Formulário de Inscrição, o candidato não 
poderá substituir a opção de curso. 
4.5. A inscrição somente será validada mediante confirmação, pela Comperve, 
da efetivação do pagamento.  
4.5.1. Se o pagamento for efetuado por cheque sem o devido provimento de 
fundos, a Comperve cancelará a inscrição do candidato.  



4.5.2. Não serão validadas as inscrições cujos pagamentos forem realizados 
com cartão de crédito. 
4.5.3. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido 
em hipótese alguma,  salvo em caso de cancelamento do processo seletivo, por 
conveniência da Administração.  
4.5.4. Para o candidato, isento ou não, que efetivar mais de uma inscrição, 
será considerada válida somente a última inscrição efetivada, sendo entendida 
como efetivada a inscrição paga ou isenta. Caso haja mais de uma inscrição 
no mesmo dia, será considerada a última inscrição efetuada no sistema da 
Comperve. 
4.5.5. Caso efetue pagamento correspondente a mais de uma inscrição, a(s) 
taxa(s) anterior(es) não será(ão) devolvida(s). 
4.5.6. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição é intransferível.  
4.6. O(a) candidato(a) com deficiência e a candidata lactante que precisar de 
condições diferenciadas (adaptações) para realizar as provas deverá: 
a) preencher, integralmente, o Requerimento de Atendimento Especial 
disponível no Formulário de Inscrição; 
b) imprimir esse requerimento; e 
c) entregá-lo ou enviá-lo via Sedex, endereçado à Comperve, situada na 
Avenida Senador Salgado Filho, Campus Universitário, Lagoa Nova, Natal/RN, 
CEP 59078-970, acompanhado de atestado médico com a descrição de sua 
necessidade.  
4.6.1. O requerimento e o atestado médico referidos no item 4.6 deverão ser 
entregues nos dias úteis, no período de 19 de agosto a 02 de setembro de 
2019, no horário das 7h30min às 17h30min. 
4.6.2. A Comperve analisará cada requerimento e atenderá à solicitação de 
condições especiais para realização das provas obedecendo aos critérios de 
viabilidade e de razoabilidade. 
4.6.3. A condição diferenciada de que trata o item 4.6 será desconsiderada 
caso o pedido do requerente não seja efetuado no período estabelecido no 
subitem 4.6.1. 
4.7. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das 
provas deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para 
essa finalidade e será responsável pela guarda da criança.  
4.7.1. A candidata lactante que não levar acompanhante não realizará as 
provas. 
4.7.2. O tempo gasto pela lactante poderá ser compensado até o limite de uma 
hora. 
4.8. O candidato travesti ou transexual (pessoa que se identifica e quer ser 
reconhecida socialmente, em consonância com sua identidade de gênero) que 
desejar atendimento pelo NOME SOCIAL deverá:  
a) preencher, integralmente, o Requerimento de Atendimento Especial 
disponível no Formulário de Inscrição;  
b) imprimir esse requerimento; e  
c) entregá-lo ou enviá-lo via Sedex, endereçado à Comperve, situada na 
Avenida Senador Salgado Filho, Campus Universitário, Lagoa Nova, Natal/RN, 
CEP 59078-970, acompanhado de documentação que comprove sua 
identidade de gênero. 
4.8.1. O requerimento e a documentação referidos no item anterior deverão 
ser entregues nos dias úteis, no período de 19 de agosto a 02 de setembro 
de 2019, no horário das 7h30min às 17h30min.   
4.8.2. A Comperve analisará cada requerimento e atenderá à solicitação de 
utilização do nome social na realização das provas obedecendo aos critérios 
de viabilidade e de razoabilidade.  
4.9. 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 do Ministério Público ou expedidas por órgão público 
que, por lei federal, tenham validade como identidade.  
4.10. A Comperve 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. 
4.11. Independente da sua opção de curso e de cidade sede, o candidato 
poderá escolher, entre os municípios do estado do Rio Grande do Norte 
discriminados a seguir, aquele onde deseja realizar as provas: Natal, Caicó, 
Currais Novos, Macaíba e Santa Cruz. 

4.11.1. Após o envio eletrônico do Formulário de Inscrição, o candidato não 

poderá substituir o local de realização das provas.  
4.12. As despesas decorrentes da participação em todas as provas, testes e 
demais procedimentos do processo seletivo de que trata este Edital correrão 
por conta do candidato, o qual não terá direito a indenizações ou a 
ressarcimento de despesas de qualquer natureza.  
 

V  DA ISENÇÃO DA TAXA 
 
5.1. Os candidatos amparados pelo Decreto nº 6.593, de 02 de outubro de 
2008, que regulamenta o Art. 11 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
têm direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição do processo seletivo, 
mediante as seguintes condições:  
a) estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do 
Governo Federal, de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007; e  
b) ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 
26 de junho de 2007.  
5.1.1. Para usufruir de tal direito, o candidato deverá:  
a) acessar o sítio (www.comperve.ufrn.br), no qual estará disponível o 
Requerimento de Isenção da taxa de inscrição, no período de  19 a 30 de 
agosto de 2019; 
b) preencher, integralmente, os Requerimentos de inscrição e de Isenção de 
acordo com as instruções neles constantes;  
c) declarar, no próprio Requerimento de Isenção, que atende às condições 
estabelecidas nas letras a e b do item 5.1 deste edital; e 
d) enviar, eletronicamente, o Requerimento de Isenção e imprimir o 
comprovante. 
5.1.2. A Comperve consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a 
veracidade das informações prestadas pelo candidato.  
5.1.3. As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do 
candidato, podendo este, a qualquer momento, se agir de má fé, utilizando-se 
de declaração falsa, estar sujeito às sanções previstas em lei, aplicando-se, 
ainda, o disposto no Parágrafo Único do Art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de 
setembro de 1979, sendo também eliminado do processo seletivo e responder 
por crime contra a fé pública, sem prejuízo de outras sanções legais.  
5.1.4.  Serão desconsiderados os pedidos de isenção do pagamento da taxa 
de inscrição o candidato que  
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;  
b) fraudar e/ou falsificar as informações apresentadas;  
c) não solicitar a isenção no prazo estabelecido na letra “a” do subitem 5.1.1.;  
d) comprovar  renda  familiar  mensal  superior   a  três  salários  mínimos,  seja  
qual for o motivo alegado; 



e) utilizar, na inscrição, o Número de Identificação do Trabalhador (NIT) 
pertencente a terceiros; e 
f) não obedecer ao prazo mínimo de 45 dias, contados a partir da data em que 
foi incluído no CadÚnico, para solicitar a isenção. 
5.1.5. As solicitações deferidas e indeferidas serão divulgadas no sítio da 
Comperve (www.comperve.ufrn.br), no dia 6 de setembro de 2019. 
5.1.6. As solicitações de isenção deferidas serão juntadas ao processo de 
inscrição do candidato. 
5.1.7. O candidato cuja solicitação for indeferida poderá efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição até o dia 10 de setembro de 2019. 
 
VI – DA INSCRIÇÃO 
 
6.1. A inscrição será realizada, exclusivamente, via Internet, a partir das 8 
horas do dia 19 de agosto até às 23h59 do dia 09 de setembro de 2019 .  
6.1.1. 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. 
6.1.2. A taxa de inscrição será no valor de R$ 30,00 (trinta reais).  
6.2. Para se inscrever, o candidato deverá observar os seguintes 
procedimentos: 
a) acessar o sítio da Comperve (www.comperve.ufrn.br), no qual estarão 
disponíveis o Edital e o Formulário de Inscrição; 
b) preencher, integralmente, o Formulário de Inscrição de acordo com as 
instruções constantes nele; 
c) imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) para poder efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição; e 
d) efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 10 de setembro de 
2019, no local indicado na GRU. 
6.3. O candidato que não cumprir o que determina o item 6.2 não estará 
inscrito no processo seletivo.  
6.3.1. O simples agendamento e o respectivo demonstrativo não se constituem 
em documento comprobatório de pagamento do valor de inscrição.  
6.4. É de inteira responsabilidade de o candidato guardar o Comprovante de 
Pagamento até a data da validação da inscrição.  
6.5. O candidato aprovado deverá apresentar, no momento da efetivação do 
cadastro na UFRN, o original do documento de identificação utilizado na 
inscrição, sendo de sua inteira responsabilidade garantir a concordância das 
informações entre a cópia enviada e o original, sob pena de perda da vaga.  
 
VII – DA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO E DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS 
PROVAS 
 
7.1. O candidato devidamente inscrito poderá acessar o sítio da Comperve 
para consultar sobre a validação de sua inscrição a partir do dia 16 de 
setembro de 2019. 
7.1.1. O candidato, devidamente inscrito, cuja inscrição não estiver validada 
por falta de pagamento, poderá enviar, eletronicamente, por meio da abertura 
de um ticket no Sistema de Atendimento ao Candidato, no endereço: 
http://sistemas.comperve.ufrn.br/helpdesk/ ou entregar na sede da Comperve 
até o dia 19 de setembro de 2019, cópia do seu comprovante de pagamento, 
realizado no período de 19 de agosto a 09 de setembro de 2019, para que 
seja providenciada a validação.  
7.2. A divulgação dos locais de realização das provas estará disponível no 
sítio da Comperve, a partir do dia 23 de setembro de 2019. 
 

http://sistemas.comperve.ufrn.br/helpdesk/


VIII – DA APLICAÇÃO E DA CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS 
 
8.1. As provas escritas serão realizadas no dia 29 de setembro de 2019, 
simultaneamente, nos municípios de Natal, Caicó, Currais Novos, Macaíba e 
Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. 
8.1.1. As provas terão duração máxima de quatro horas, excetuando-se os 
candidatos cuja solicitação de tempo adicional tenha sido deferida, conforme 
estabelecem o item 4.6 e o subitem 4.7.2 deste Edital.  
8.1.2. O candidato somente poderá realizar as provas no município que 
escolheu, de acordo com o item 4.11. 
8.1.3. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta 
do local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado 
no item 8.2 deste Edital, sendo recomendado o prévio reconhecimento do local 
de realização de provas. 
8.1.4. A Comperve poderá enviar, como complemento às informações citadas 
no item 7.2, comunicação pessoal dirigida ao candidato, por e-mail, sendo de 
sua exclusiva responsabilidade a manutenção/atualização de seu correio 
eletrônico, o que não o desobriga do dever de observar o disposto no item 7.2 
deste edital. 
8.2. O acesso ao local onde se realizarão as provas ocorrerá das 12h30min às 
13h (horário oficial local). 
8.2.1. O candidato que chegar após as 13 horas não terá acesso ao local de 
realização das provas e estará eliminado do processo seletivo.  
8.2.2. Os portões dos locais de provas serão fechados rigorosamente às 13h, 
sendo recomendado ao candidato chegar ao local com, no mínimo, 30 (trinta) 
minutos de antecedência para o fechamento dos portões. 
8.3. Para ter acesso à sala de provas, o candidato deverá apresentar o original 
do mesmo documento de identificação utilizado no ato de sua inscrição, salvo 
quando explicitamente autorizado pela Comperve. 
8.3.1. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de 
realização das provas, o original do documento de identificação, por motivo de 
perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da 
ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, noventa dias.  
8.3.2. Não será aceita carteira de estudante ou cópia de documento de 
identificação, ainda que autenticada, nem protocolo de documento. 
8.3.3. Não será aceito documento digital.  
8.4. Durante a realização das provas, não será permitido ao candidato portar 
arma, celular (ligado ou não), relógio, calculadora, câmera fotográfica ou 
qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, protetores auriculares, dicionário, 
apostila, “dicas” ou qualquer outro material didático do mesmo gênero, livro, 
artigos de chapelaria (ou similares), corretivo, marca texto, borracha, óculos 
escuros, lapiseira ou lápis grafite. 
8.4.1. Ao entrar na sala de provas, o candidato deverá guardar, em 
embalagem porta-objetos fornecida pela equipe de aplicação, telefone celular 
desligado ou quaisquer equipamentos eletrônicos relacionados no item 8.4 
também desligados, sob pena de ser eliminado do processo seletivo.  
8.4.2. A embalagem porta-objetos devidamente lacrada e identificada pelo 
candidato deverá ser mantida embaixo da carteira até o término de suas 
provas. A embalagem somente poderá ser aberta fora do local de realização 
das provas. 
8.4.3. A Comperve recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos 
citados no item anterior no dia de realização das provas.  
8.4.4. A Comperve poderá, durante a aplicação do processo seletivo, fazer uma 
vistoria rigorosa em qualquer candidato, inclusive utilizando detectores  de 
metal. 
8.4.5. A Comperve não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos 
durante a realização das provas. 



8.5. O candidato deverá levar caneta esferográfica, confeccionada em material 
transparente, de tinta na cor preta, para redigir, em caráter definitivo, a 
Redação e preencher a Folha de Respostas.   
8.6. Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a realização 
das provas, 
a) for surpreendido fornecendo e/ou recebendo auxílio para a execução das 
provas; 
b) for surpreendido portando celular, relógio, gravador, receptor, calculadora, 
câmera fotográfica, pager, notebook e/ou equipamento similar, ligados ou não;  
c) atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de 
autoridade para supervisionar, coordenar, fiscalizar ou orientar a aplicação 
das provas; 
d) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo 
estabelecido; 
e) afastar-se da sala, a não ser em caráter definitivo, sem o acompanhamento 
de fiscal; 
f) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando Folha de Respostas ou 
Caderno de Provas; 
g) descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas ou na Folha de 
Respostas; 
h) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; ou 
i) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação 
própria ou de terceiros, em qualquer etapa do processo seletivo.  
8.7. Independente do curso, o candidato receberá um Caderno de Provas, 
contendo a Prova de Redação e a Prova Objetiva, com 30 questões de 
múltipla escolha, sendo 15 de Língua Portuguesa e 15 de Matemática, uma 
Folha de Respostas da Prova Objetiva e uma Folha de Resposta da Prova de 
Redação. 
8.8. O candidato disporá de, no máximo, quatro horas para responder a todas 
as questões, preencher a Folha de Respostas da Prova Objetiva e redigir, em 
caráter definitivo, na Folha de Respostas da Prova de Redação, a Redação.  
8.8.1. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para 
aplicação da prova em razão do afastamento de candidato da sala de provas, 
com exceção à situação prevista no subitem 4.7.2. 
8.8.2. O candidato que, por qualquer motivo, se ausentar do prédio onde 
estiver realizando as provas não mais terá acesso ao referido local.  
8.8.3. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de 
realização de provas por, no mínimo, duas horas, após o seu início.  
8.8.3.1. A inobservância do subitem 8.8.3 acarretará a não correção da prova 
e, consequentemente, a eliminação do candidato do processo seletivo.  
8.8.4. A Comperve manterá um marcador de tempo em cada sala de aplicação 
de provas para fins de acompanhamento pelos candidatos.  
8.9. Na primeira hora de aplicação das provas, o candidato será identificado, 
por meio da coleta de sua impressão digital e deverá assinar a Folha de 
Frequência, a Folha de Respostas da Prova Objetiva e a Folha de Resposta da 
Prova de Redação. 
8.9.1. Ao retirar-se definitivamente da sala de provas, o candidato deverá 
entregar ao fiscal a Folha de Respostas da Prova Objetiva, a Folha de 
Resposta da Prova de Redação e o Caderno de Provas.  
8.9.1.1. O candidato que não entregar a documentação referida no subitem 
8.9.1 será eliminado do processo seletivo.  
8.9.2. Será eliminado do Processo Seletivo para Reocupação de Vagas 
Residuais o candidato que não permitir ser identificado conforme estabelecido 
no item 8.9. 
8.10. As questões de múltipla escolha da Prova Objetiva considerarão domínio 
de conteúdo e interpretação adequada de situações apresentadas, e cada uma 
delas terá quatro opções de resposta, das quais apenas uma será correta.  



8.11. Nas Folhas de Respostas constarão, entre outras informações, o nome 
do candidato, seu número de inscrição e o número do seu Documento de 
Identificação. 
8.11.1. O candidato deverá verificar se os dados constantes na Folha de 
Respostas da Prova Objetiva e na Folha de Respostas da Prova de Redação 
estão corretos e, se constatar algum erro, deverá comunicá-lo imediatamente 
ao fiscal da sala. 
8.11.2. O candidato terá inteira responsabilidade sobre as suas Folhas de 
Respostas e não poderá rasurá-las, dobrá-las, amassá-las nem danificá-las, 
pois elas não serão substituídas por esses motivos.  
8.11.3. Na Folha de Respostas da Prova Objetiva, o candidato deverá marcar, 
exclusivamente, a opção que julgar correta para cada questão, seguindo as 
orientações nela contidas. 
8.11.4. Não será permitido que as marcações na Folha de Respostas da Prova 
Objetiva e a transcrição do texto definitivo na Folha de Redação sejam feitas 
por outra pessoa, salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição 
especial para esse fim, deferida pela Comperve. Nesse caso, o candidato será 
acompanhado por fiscal da Comperve devidamente treinado, e as respostas 
fornecidas serão gravadas em áudio. 
8.11.5. A marcação de mais de uma opção ou a não-marcação anularão a 
resposta da respectiva questão. 
8.11.6. As Folhas de Respostas da Prova Objetiva serão corrigidas por 
sistema eletrônico de computação. 
8.12. As Provas Objetivas valerão, no máximo, 10 (dez) pontos.  
8.12.1. Cada questão da prova terá igual valor. 
8.13. O cálculo da Nota da Prova Objetiva será comum às provas de todos os 
candidatos para um mesmo curso, e a Nota será o produto entre o número de 
acertos e o valor de cada questão. 
8.13.1. O valor da Nota da Prova Objetiva será arredondado para 4 casas 
decimais. 
8.14. A Prova de Redação exigirá que o candidato produza um texto 
argumentativo em prosa, segundo o padrão culto da língua portuguesa escrita, 
primando pela coerência e pela coesão, com base em uma situação 
comunicativa determinada, em um dos seguintes gêneros: artigo de opinião ou 
carta argumentativa. 
8.14.1. O texto produzido pelo candidato deverá obedecer às regras definidas 
no Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa que entrou em vigor a partir de 1º 
de janeiro de 2016. 
8.15. Só será corrigida a Prova de Redação do candidato que:  
a) obtiver, na Prova Objetiva, pelo menos, 30% de acertos nas questões de 
Português e 30% de acertos nas questões de Matemática; e  
b) inserir-se no grupo constituído por um número de candidatos 
correspondente a 3 (três) vezes o total de vagas oferecidas, considerando-se 
os primeiros classificados de acordo com a ordem decrescente do número de 
acertos da Prova Objetiva. 
8.15.1. Para os cursos que oferecerem até 3 (três) vagas, o número de 
candidatos a que se refere a letra b do item 8.15 será igual a 10 (dez), 
independentemente do número de vagas. 
8.15.2. O número de acertos correspondente a 30% das questões válidas, 
caso seja um número decimal, será arredondado para o número inteiro 
imediatamente superior. 
8.15.3. Ocorrendo empate na última colocação dos classificados na Prova 
Objetiva do grupo citado na letra b do item 8.15, será corrigida a Prova de 
Redação de todos os candidatos nessa condição.  
8.16. A Prova de Redação avaliará a capacidade de o candidato produzir um 
texto argumentativo e será corrigida com base nos seguintes critérios: 
a) tipo textual – conhecimento da estrutura da sequência argumentativa, cuja 
pontuação máxima será limitada ao valor de 4,0 pontos; 



b) coesão – uso adequado de mecanismos coesivos, cuja pontuação máxima 
será limitada ao valor de 2,0 pontos; 
c) coerência – adequação à situação de comunicação, ao tipo e ao gênero 
textual, cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 2,0 pontos;  
d) modalidade escrita padrão (norma) – uso adequado de recursos linguísticos 
em âmbitos ortográfico, morfológico, sintático, semântico, est ilístico e 
pragmático, cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 2,0 pontos.  
8.16.1.  A Prova de Redação será avaliada, isoladamente, por dois 
examinadores. 
8.16.1.1. A nota do candidato na Prova de Redação será calculada por meio 
do resultado obtido pela média aritmética das notas atribuídas por cada um 
dos examinadores.  
8.16.2.  A nota da Prova de Redação, atribuída por cada examinador, assumirá 
valores entre 0 (zero) e 10 (dez), e será calculada por meio do somatório da 
pontuação obtida em cada um dos critérios definidos no item 8.16 deste Edital.  
8.16.3. Será atribuída nota 0 (zero) à Prova de Redação que  
a) estiver em branco; 
b) for redigida fora do espaço destinado ao texto definitivo na Folha de 
Resposta da Prova de Redação; 
c) for redigida de forma ilegível; 
d) for redigida com lápis grafite ou lapiseira;  
e) contiver quantidade de linhas inferior ao determinado na proposta de 
redação; 
f) for redigida em versos; 
g) fugir ao tema ou à proposta da redação;  
h) contiver identificação do candidato. 
8.16.4. As notas da Prova de Redação serão lançadas em Folhas de Avaliação 
e processadas eletronicamente. 
8.16.5. Se as notas atribuídas na prova referida no subitem 8.16.1 divergirem 
em mais de dois pontos, um terceiro examinador será convocado para eliminar 
a divergência. 
8.16.6. O valor da Nota da Prova de Redação será arredondado para 4 casas 
decimais. 
8.16.7. Os candidatos com deficiência auditiva, surdez ou com transtorno do 
espectro autista terão flexibilidade na análise da prova discursiva, no que 
concerne à redação em língua portuguesa, valorizando o conteúdo semântico 
e sintático em detrimento do aspecto estrutural de sua escrita, conforme 
Recomendações nº 001/2010 e nº 001/2012, ambas do Conselho Nacional dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro 
de 2012, e Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, desde que 
obedecidos os critérios definidos no item 4.6 e seus subitens deste edital.  
8.17. Será eliminado do processo seletivo o candidato que:  
a) não obtiver, na Prova Objetiva, pelo menos, 30% de acertos nas questões 
de Português e 30% de acertos nas questões de Matemática;  
b) não estiver inserido no grupo de candidatos constituído na letra b do item 
8.15, e do subitem 8.15.1; 
c) obtiver nota inferior a 3,0 (três) na Prova de Redação; 
d) identificar-se, no Caderno de Provas, em outro espaço além daquele 
reservado para esse fim; 
e) preencher a Folha de Respostas com lápis grafite (ou lapiseira);  
f) transcrever, em caráter definitivo, a redação com lápis grafite (ou lapiseira); 
ou 
g) descumprir o estabelecido na capa do Caderno de Provas.  
 



IX – DA PROVA DE TÍTULOS 
 
9.1. O candidato será submetido à Prova de Títulos por meio da apresentação 
da Documentação Comprobatória estabelecida na Tabela de Pontuação 
constante no Anexo II deste Edital.  
9.1.1. O candidato deverá entregar na Comperve, o Formulário com 
informações do curso (Anexo II), devidamente preenchido, e cópias da 
documentação discriminada na Tabela de Pontuação constante no Anexo II 
deste Edital, todos e de uma só vez, nos 5 (cinco) primeiros dias úteis após a 
divulgação do Resultado das Provas Objetivas (Gabarito Oficial Definitivo), no 
horário das 7h30min às 11h30min ou das 13h30min às 17h30min.  
9.1.2 A documentação citada no item 9.1.1 pode ser entregue, pelo candidato, 
diretamente à Comperve ou enviada via Sedex, endereçado à Comperve (Av. 
Senador Salgado Filho, Campus Universitário, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 
59078-970). 
9.1.2.1. O candidato que enviar a documentação via Sedex, deverá identificar 
no envelope o Processo Seletivo e o curso para o qual se inscreveu. 
9.1.3. É de inteira responsabilidade do candidato entregar a documentação 
conforme estabelecido na Tabela de Pontuação do Anexo II deste Edital.  
9.1.4. No momento da entrega da documentação relativa à Prova de Títulos  
pelo candidato, a Comperve emitirá um recibo informando o número de folhas 
recebidas. 
9.1.5. A documentação será avaliada, após a divulgação do resultado das 
provas objetivas, por uma banca examinadora composta por, no mínimo, 02 
(dois) membros. 
9.2. Os itens a serem pontuados na Prova de Títulos são : 
a) a instituição e o curso dos quais o candidato é oriundo; e 
b) a carga horária já cumprida no curso de origem, desde que acima de 15%.  
9.2.1. A nota da Prova de Títulos assumirá valor entre 0 (zero) e 10 (dez), 
atribuída de acordo com os critérios de pontuação definidos no Anexo II deste 
Edital. 
9.2.2. O valor da nota da Prova de Títulos será arredondado para 4 (quatro) 
casas decimais. 
9.2.3. Somente será calculada a nota da Prova de Títulos dos candidatos que 
não tenham sido eliminados do processo seletivo, de acordo com o 
estabelecido nos itens 8.6 e 8.17 deste Edital.  
9.2.4. Somente serão considerados para pontuação na prova de títulos os 
estudos realizados em cursos autorizados ou reconhecidos, nos termos do 
subitem 2.1.4 deste edital. 
9.2.5. O candidato deve apresentar documentos (histórico e/ou diploma) 
oficiais da instituição de origem, nos quais fique clara a comprovação de que o 
curso do candidato é vinculado a essa instituição.  
9.2.6. Caso os documentos apresentados à COMPERVE, pelo candidato, não 
possuam valor oficial ou não fique clara a comprovação de que o curso do 
candidato é vinculado a sua instituição de origem, será atribuída a nota zero 
aos itens da prova de títulos do candidato que dependam dessa 
documentação.   
9.2.7. Caso a documentação comprobatória de algum item da Tabela de 
Pontuação, constante no Anexo II deste Edital, esteja incorreta ou seja 
entregue de forma incompleta, o candidato obterá pontuação zero no referido 
item. 
9.2.8. Os candidatos que tiveram o programa cancelado em curso que 
atualmente é de 2º ciclo e que se inscreverem para disputar vaga no curso de 
1º ciclo ao qual seu curso de origem é associado receberão pontuação da 
prova de títulos como se estivessem concorrendo no mesmo curso. 
9.2.9. Os candidatos vinculados, em outra Instituição de Ensino Superior, a 
cursos que na UFRN são de 2º ciclo e que se inscreverem no curso de 1º ciclo 



a ele associado, receberão pontuação da prova de títulos como se estivessem 
concorrendo no mesmo curso de origem. 
9.2.10. Os candidatos graduados em curso de ciclo único que atualmente se 
enquadra como curso de 2º ciclo na UFRN, e que se inscreverem para o curso 
de 1º ciclo a ele associado, receberão pontuação da prova de títulos como se 
estivessem concorrendo para curso de mesma área. 
9.2.11. Os candidatos que tiveram o programa cancelado no Curso de 
Comunicação Social - Radialismo e que se inscreverem para concorrer a uma 
vaga do Curso de Comunicação Social - Audiovisual, receberão os benefícios, 
na pontuação da prova de títulos, como se estivessem concorrendo ao mesmo 
curso de origem. 
9.2.12. O candidato que estiver ativo ou tenha concluído curso que não existe 
na UFRN, deve entregar documento oficial da Instituição de origem que 
comprove a área à qual o curso é vinculado. 
9.2.12.1.Caso o  candidato não apresente o documento descrito no item 
9.2.12, será atribuída a nota zero aos itens da prova de títulos do candidato 
que dependam dessa documentação. 
9.3. Será atribuída nota zero à Prova de Títulos do candidato que: 
9.3.1. Não entregar a documentação comprobatória dos títulos ou que entregá-
la fora do prazo estabelecido no subitem 9.1.1 deste Edital.  
9.3.2. Não comprovar o reconhecimento ou a autorização do curso ao qual 
estiver vinculado ou tiver obtido o grau, conforme subitem 2.1.4 deste Edital.  
9.3.3. Entregar documentação comprobatória divergente da situação escolhida 
por ele na inscrição realizada e validada pela Comperve, conforme item 2.1 
deste Edital. 
9.3.4. Inscrever-se na situação prevista na alínea “a.1” do item 2.1 deste Edital 
e escolher curso distinto do qual tem vínculo ativo em Instituição de Ensino 
Superior que não seja a UFRN. 
9.3.5. Inscrever-se na situação prevista na alínea “a.2” do item 2.1 deste Edital 
e escolher o mesmo curso no qual tem vínculo ativo na UFRN. 
9.3.6. Inscrever-se na situação prevista na alínea “c” do item 2.1 deste Edital e 
escolher curso distinto do qual teve seu programa cancelado pela UFRN nos 
períodos letivos de 2014.2 a 2019.1.  
9.3.7. Inscrever-se na situação prevista na alínea “c” do item 2.1 deste Edital, 
tendo seu curso sido cancelado em período letivo anterior a 2014.2.  
9.3.8. Inscrever-se para curso distinto do curso de Comunicação Social - 
Audiovisual no caso de ter tido o programa cancelado, pela UFRN, no Curso 
de Comunicação Social – Radialismo. 
9.3.9. Inscrever-se para curso que já tenha concluído. 
9.3.10. Inscrever-se na situação prevista na alínea “c” do item 2.1 deste Edital, 
tendo seu curso sido cancelado por solicitação espontânea, transferência para 
outra IES, não regularização de transferência de outra IES para a UFRN, 
efetivação de novo cadastro ou decisão administrativa. 
 
X – DA CLASSIFICAÇÃO E DA SELEÇÃO  
 
10.1. O preenchimento das vagas, por curso, dar-se-á por meio de processo 
classificatório, obedecendo à ordem decrescente das Notas Finais dos 
candidatos considerados aptos segundo os critérios estabelecidos nos 
subitens 8.6 e 8.17 deste Edital.  
10.2. A Nota Final (NF) será obtida pela seguinte fórmula:  

NF = (0,2 x NPO) + (0,4 x NPR) + (0,4 x NPT), 
em que NPO é a Nota da Prova Objetiva, NPR é a Nota da Prova de Redação, 
e NPT é a Nota da Prova de Títulos.  
10.3. Para efeito de apresentação dos resultados da Nota Final (NF), levar -se-
á em conta o arredondamento para quatro casas decimais. 
10.4. A expectativa de resposta da prova de Redação será disponibilizada no 
sítio da Comperve, na data de divulgação do resultado da respectiva prova.  



10.5. Ocorrendo empate na Nota Final (NF) entre os candidatos, serão 
utilizados os critérios de desempate especificados abaixo. 
10.5.1.  Idade igual ou superior a 60 anos, conforme estabelece o artigo 27 
parágrafo único da Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003.  
10.5.2. Na hipótese de não haver candidato na condição supracitada, será 
dada preferência ao candidato que tiver, na seguinte ordem de prioridade,  
a) maior pontuação na Prova de Redação; 
b) maior pontuação na Prova de Títulos; 
c) maior pontuação na Prova Objetiva;  
d) menor renda familiar, de acordo com informação fornecida no Formulário 

de Inscrição a ser comprovada no ato de matrícula, em conformidade com 
a Lei 13.184, de 4 de novembro de 2015; 

e) maior idade. 
  
XI – DOS RECURSOS 
 
11.1. O Gabarito Oficial Preliminar da Prova Objetiva será divulgado via 
Internet, no sítio da Comperve, 1 hora após o término da aplicação das provas. 
11.2. O candidato poderá interpor recurso contra o Gabarito Oficial Preliminar 
das Provas Objetivas até 48 horas após a divulgação do Gabarito Oficial 
Preliminar, observando os seguintes procedimentos: 
a) acessar o sítio da Comperve, no qual estará disponível o formulário de 
Requerimento Específico; 
b) preencher, integralmente, o Requerimento de acordo com as instruções nele 
constantes e enviá-lo eletronicamente; e 
c) imprimir o Comprovante de Solicitação. 
11.2.1. O candidato deverá consultar, no sítio da Comperve, o Gabarito Oficial 
Definitivo e o Parecer da Banca de Revisão na data de publicação do 
Resultado das Provas Objetivas. 
11.2.2. Em hipótese alguma, será aceito pedido de revisão ou reconsideração 
do recurso, recurso do recurso ou recurso contra o Gabarito Oficial Definitivo. 
11.2.3. Se houver alteração de resposta do Gabarito Oficial Preliminar, esta 
valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.  
11.2.4. As respostas aos recursos impetrados contra o Gabarito Oficial 
Preliminar serão disponibilizadas, no sítio da Comperve, na data provável de 
14 de outubro de 2019.  
11.2.5. Na hipótese de alguma questão de múltipla escolha vir a ser anulada, o 
seu valor em pontos não será contabilizado em favor de nenhum candidato, e 
o restante das questões válidas assumirá, automaticamente, os 100% (cem 
por cento). 
11.3. O candidato terá acesso à(s) cópia(s) de sua(s) Folha(s) de Respostas da 
Prova Objetiva e da Prova de Redação no sítio da Comperve, na data de 
divulgação do respectivo resultado, por um período de 72 horas.  
11.4. O candidato poderá interpor recurso à correção de sua Prova de 
Redação até 48 horas após o encerramento do prazo para consulta da cópia, 
observando os seguintes procedimentos: 
a) acessar o sítio da Comperve, no qual estará disponível o formulário de 
Requerimento Específico; 
b) preencher, integralmente, o Requerimento de acordo com as instruções nele 
constantes e enviá-lo eletronicamente; e 
c) imprimir o Comprovante de Solicitação. 
11.4.1. As respostas aos recursos impetrados contra a nota da Prova de 
Redação serão disponibilizadas, no sítio da Comperve, na data provável de 
11 de novembro de 2019.  
11.4.2. Em hipótese alguma, será aceito pedido de revisão ou reconsideração 
do recurso ou recurso do recurso. 



11.5. O candidato poderá interpor recurso contra a pontuação obtida na Prova 
de Títulos, até 48 horas após a divulgação do resultado desta, observando os 
seguintes procedimentos: 
a) acessar o sítio da Comperve, no qual estará disponível o formulário de 
Requerimento Específico; 
b) preencher, integralmente, o Requerimento de acordo com as instruções nele 
constantes e enviá-lo eletronicamente; e 
c) imprimir o Comprovante de Solicitação. 
11.5.1. As respostas aos recursos impetrados contra a nota da Prova de 
Títulos serão disponibilizadas, no sítio da Comperve, na data provável de 18 
de novembro de 2019. 
11.5.2. Em hipótese alguma, será aceito pedido de revisão ou reconsideração 
do recurso ou recurso do recurso. 
11.6. 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 com a questão a que se referem;  
d) se relacionem a preenchimento incompleto, equivocado ou incorreto da 
Folha de Respostas; 
e) se configurem em desrespeito à banca de elaboração, à Comperve ou a 
quaisquer outros indivíduos ou instituições envolvidos neste processo seletivo.  
11.7. A Comperve divulgará os nomes dos membros das bancas elaboradora e 
examinadora do processo seletivo, por um período de 3 (três) dias, após a 
conclusão de todas as etapas do certame. 
 
XII – DO CADASTRAMENTO, DA MATRÍCULA E DA CONFIRMAÇÃO DE 
VÍNCULO 
 
12.1. O candidato classificado deverá se cadastrar em prazo, horário e local 
estabelecidos em Edital de Cadastramento e Matrícula da Diretoria de 
Administração e Controle Acadêmico/Pró-Reitoria de Graduação – 
DACA/PROGRAD, publicado no primeiro dia útil após a divulgação do 
resultado final deste Processo Seletivo.  
12.1.1. No ato do cadastramento, o candidato classificado deverá atender, 
integralmente, ao Edital de Cadastramento e Matrícula.  
12.1.2. O candidato que não efetuar o cadastramento perderá a vaga, gerando 
a possibilidade de convocação de suplente para ocupação da vaga.  
12.2. As matrículas em disciplinas serão realizadas de acordo com os 
procedimentos definidos no Edital de Cadastramento e Matrícula. 
12.3. Os alunos ingressantes que tenham sido cadastrados e matriculados 
deverão, obrigatoriamente, confirmar o vínculo, afirmando o interesse no 
curso e sua disponibilidade para frequentar as aulas e demais atividades 
acadêmicas. 
12.3.1. O aluno ingressante que não realizar a confirmação de vínculo no 
prazo e local estabelecidos no Edital de Cadastramento e Matrícula perderá a 
vaga, possibilitando a convocação de suplente para ocupação dessa vaga. 
12.4. As vagas não preenchidas no cadastramento ou na matrícula serão 
ocupadas na forma estabelecida no Edital de Cadastramento e Matrícula.  
12.5. Os resultados do Processo Seletivo para Reocupação de Vagas 
Residuais terão validade apenas para ingresso no período letivo de 2020.1 
para os Campi de Natal, Caicó, Currais Novos, Macaíba e Santa Cruz. 
 
XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1. É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar a publicação 
de todos os atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo 
no sítio eletrônico da Comperve (www.comperve.ufrn.br). 



13.2. Neste Processo Seletivo não são ofertadas vagas para os cursos de 2º 
ciclo da UFRN. Para ingresso nesses cursos, o interessado deverá concorrer 
em processo seletivo específico. 
13.2.1. O candidato que deseje ingressar em curso de 1º ciclo que já tenha 
concluído, com a finalidade de cursar outra ênfase, deverá submeter -se ao 
Processo Seletivo de 2º Ciclo ou ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU).  
13.3. Os Conteúdos Programáticos e os demais documentos referentes a este 
Processo Seletivo estão disponíveis no sítio eletrônico da Comperve .  
13.4. Serão incorporados ao Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais 
complementares que vierem a ser publicados pela UFRN com vistas ao 
Processo Seletivo para Reocupação de Vagas Residuais 2020.1, bem como as 
disposições e instruções contidas na Folha de Respostas e no Caderno de 
Provas. 
13.5. 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 das provas, circunstância que 
será mencionada em edital ou aviso a ser disponibilizado no sítio eletrônico da 
Comperve. 
13.6. Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de 
aplicação de provas, em razão de falha de impressão ou de equívoco na 
distribuição de prova/material, a Comperve poderá entregar ao candidato 
prova/material reserva não personalizado eletronicamente, o que será 
registrado nos relatórios de turma e de aplicação. 
13.7. Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não 
comparecimento ao local de realização das provas no dia e horários 
determinados implicará na eliminação automática do candidato deste Processo 
Seletivo. 
13.8. Será excluído deste Processo Seletivo, a qualquer tempo, o candidato 
que usar de fraude ou para ela concorrer, por ocasião da inscrição, da 
realização das provas ou do cadastramento.  
13.9. O candidato aprovado deverá apresentar, no momento da efetivação do 
cadastro na UFRN, a documentação que comprova o seu enquadramento na 
situação informada por ele no momento da inscrição, conforme item 2.1, sob 
pena de exclusão deste Processo Seletivo.  
13.10. Não poderão concorrer às vagas deste Processo Seletivo candidatos 
que são ex-alunos de graduação da UFRN e que tiveram seu curso cancelado 
por solicitação espontânea, transferência para outra IES, não regularização de 
transferência de outra IES para a UFRN, efetivação de novo cadastro ou 
decisão administrativa. 
13.11. Com base no artigo 207 da Constituição da República Federativa do 
Brasil, a Comperve reserva-se o direito de manter todo o material de aplicação 
deste Processo Seletivo arquivado por 60 (sessenta) dias consecutivos, 
contados a partir da divulgação do resultado final e, após esse período, de 
reciclá-lo. 
13.12. Não serão fornecidos informações e documentos pessoais de 
candidatos a terceiros, em atenção ao disposto no artigo 31 da Lei 12.525, de 
18 de novembro de 2011. 
13.13. O candidato que desejar corrigir os dados cadastrais (nome, endereço, 
números de telefones, CPFs e documentos de identificação) fornecidos 
durante o processo de inscrição deverá encaminhar requerimento que 
justifique sua solicitação e contenha cópia dos documentos comprobatórios 
dos dados corretos. 
13.13.1. O requerimento poderá ser enviado, eletronicamente, por meio da 
abertura de um ticket no Sistema de Atendimento ao Candidato, no endereço: 
http://sistemas.comperve.ufrn.br/helpdesk/, ou entregue na sede da Comperve 
(Avenida Senador Salgado Filho, Campus Universitário, Lagoa Nova, 
Natal/RN, CEP 59078-970). 



13.14. O candidato que desejar corrigir sua data de nascimento deverá 
encaminhar requerimento que explique sua solicitação e contenha cópia dos 
documentos comprobatórios dos dados corretos. 
13.14.1. O requerimento poderá ser enviado, eletronicamente, por meio da 
abertura de um ticket no Sistema de Atendimento ao Candidato, no endereço: 
http://sistemas.comperve.ufrn.br/helpdesk/, ou entregue na sede da Comperve 
(Avenida Senador Salgado Filho, Campus Universitário, Lagoa Nova, 
Natal/RN, CEP 59078-970), até 48 horas após a data de realização da prova 
específica. 
13.15. Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão 
analisados pela Comperve ou pela PROGRAD e encaminhados, se necessário, 
ao CONSEPE. 
13.16. Este Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação, sendo 
válido apenas para o Processo Seletivo para Reocupação de Vagas Residuais 
com ingresso no período letivo de 2020.1 para os Campi de Natal, Caicó, 
Currais Novos, Macaíba e Santa Cruz, revogadas as disposições em contrário. 
 

 
 

Natal, 31 de julho de 2019. 
 

 
Ridalvo Medeiros Alves de Oliveira 

Diretor-Geral da Comperve 



ANEXO I 
PROCESSO SELETIVO PARA REOCUPAÇÃO DE VAGAS RESIDUAIS 

QUADRO DE VAGAS - 2020.1 
 

ÁREA DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA SAÚDE 

CAMPUS NATAL 

CÓDIGO CURSO 
NÚMERO 

DE VAGAS 

101 BIOMEDICINA (B) (MT) 4 

102 BIOMEDICINA (B) (N) 3 

103 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (L) (MT) 2 

104 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (B) (MT) 2 

105 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (L) (N) 3 

106 ECOLOGIA (B) (MT) 4 

107 ECOLOGIA (B) (N) 4 

108 EDUCAÇÃO FÍSICA (L) (MT) 4 

109 ENFERMAGEM (B) (MT) 5 

110 ENGENHARIA DE AQUICULTURA (B) (MT) 4 

111 FARMÁCIA (B) (MT) 4 

112 FARMÁCIA (B) (N) 4 

113 FISIOTERAPIA (B) (MT) 3 

114 FONOAUDIOLOGIA (B) (MT) 4 

115 GESTÃO HOSPITALAR (T) (TN) 4 

116 MEDICINA (B) (MTN) 3 

117 NUTRIÇÃO (B) (MT) 4 

118 ODONTOLOGIA (B) (MT) 4 

119 SAÚDE COLETIVA (B) (N) 5 

CAMPUS MACAÍBA 

CÓDIGO CURSO 
NÚMERO 

DE VAGAS 

201 ZOOTECNIA (B) (MT) 4 

CAMPUS SANTA CRUZ 

CÓDIGO CURSO 
NÚMERO 

DE VAGAS 

301 FISIOTERAPIA (B) (MT) 4 

302 NUTRIÇÃO (B) (MT) 4 
 
 

ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS 

CAMPUS NATAL 

CÓDIGO CURSO 
NÚMERO 

DE VAGAS 

401 ADMINISTRAÇÃO (B) (M) 5 

402 ADMINISTRAÇÃO (B) (N) 5 

403 ARTES VISUAIS (L) (MT) 4 

404 BIBLIOTECONOMIA (B) (T) 3 

405 CIÊNCIAS CONTÁBEIS (B) (M) 4 

406 CIÊNCIAS CONTÁBEIS (B) (N) 4 



407 CIÊNCIAS ECONÔMICAS (B) (N) 5 

408 CIÊNCIAS SOCIAIS (B) (M) 5 

409 CIÊNCIAS SOCIAIS (L) (N) 5 

410 COMUNICAÇÃO SOCIAL – AUDIOVISIAL (B) (T) 4 

411 COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUB E PROPAGANDA (B) (N) 4 

412 DIREITO (B) (M) 5 

413 DIREITO (B) (N) 5 

414 FILOSOFIA (B) (N) 3 

415 FILOSOFIA (L) (N) 3 

416 GEOGRAFIA (B) (M) 4 

417 GEOGRAFIA (L) (N) 4 

418 HISTÓRIA (B) (M) 2 

419 HISTÓRIA (L) (M) 3 

420 HISTÓRIA (L) (N) 5 

421 JORNALISMO (B) (T) 4 

422 LETRAS – FRANCÊS (L) (M) 3 

423 LETRAS – INGLÊS (L) (M) 2 

424 LETRAS - LINGUA ESPANHOLA (L) (N) 2 

425 LETRAS - LINGUA PORTUGUESA (L) (M) 4 

426 PEDAGOGIA (L) (T) 5 

427 PEDAGOGIA (L) (N) 5 

428 PSICOLOGIA (B) (MT) 4 

429 SERVIÇO SOCIAL (B) (M) 4 

430 TURISMO (B) (T) 5 

CAMPUS CAICÓ 

CÓDIGO CURSO 
NÚMERO 

DE VAGAS 

501 CIÊNCIAS CONTÁBEIS (B) (MN) 5 

502 DIREITO (B) (TN) 5 

503 GEOGRAFIA (L) (MT) 5 

504 GEOGRAFIA ( B) (N) 5 

505 HISTÓRIA (L) (MT) 4 

506 HISTÓRIA (L) (N) 4 

507 HISTÓRIA (B) (MT) 1 

508 PEDAGOGIA (L) (M) 5 

CAMPUS CURRAIS NOVOS 

CÓDIGO CURSO 
NÚMERO 

DE VAGAS 

601 ADMINISTRAÇÃO (B) (TN) 5 

602 LETRAS – LÍNGUA ESPANHOLA (L) (N) 5 

603 LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS (L) (TN) 4 

604 TURISMO (B) (TN) 5 

CAMPUS SANTA CRUZ 

CÓDIGO CURSO 
NÚMERO 

DE VAGAS 

701 PSICOLOGIA (B) (MT) 3 



 

ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS 

CAMPUS NATAL 

CÓDIGO CURSO 
NÚMERO 

DE VAGAS 

801 ARQUITETURA E URBANISMO (B) (MTN) 2 

802 CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (B) (MT) 33 

803 CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (B) (N) 23 

804 CIÊNCIAS ATUARIAIS (B) (N) 4 

805 ENGENHARIA CIVIL (B) (MTN) 5 

806 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (B) (T) 4 

807 ENGENHARIA ELÉTRICA (B) (MTN) 4 

808 ENGENHARIA QUÍMICA (B) (MTN) 3 

809 ENGENHARIA TÊXTIL (B) (TN) 3 

810 ESTATÍSTICA (B) (M) 5 

811 FÍSICA (B) (MT) 5 

812 FÍSICA (L) (N) 6 

813 GEOFÍSICA (B) (MT) 4 

814 GEOLOGIA (B) (MT) 3 

815 MATEMÁTICA (B) (MT) 2 

816 MATEMÁTICA (L) (MT) 3 

817 MATEMÁTICA (L) (N) 6 

818 METEOROLOGIA (B) (T) 5 

819 QUÍMICA (B) (M) 4 

820 QUÍMICA (L) (M) 5 

821 QUÍMICA (L) (N) 5 

822 QUÍMICA DO PETRÓLEO (B) (MT) 5 

823 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (B) (MT) 18 

824 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (B) (N) 12 

CAMPUS CAICÓ 

CÓDIGO CURSO 
NÚMERO 

DE VAGAS 

901 MATEMÁTICA (L) (MN) 4 

902 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES (B) (MT) 5 

CAMPUS MACAÍBA 

CÓDIGO CURSO 
NÚMERO 

DE VAGAS 

1001 ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (T) (MTN) 4 

1002 ENGENHARIA AGRONÔMICA (B) (MTN) 4 

1003 ENGENHARIA FLORESTAL (B) (MT) 4 

TOTAL GERAL 448 

Legenda: 

B – Bacharelado; L – Licenciatura; T – Tecnólogo 
M – Manhã; T – Tarde; N – Noite 

 
 



ANEXO II 
PROCESSO SELETIVO PARA REOCUPAÇÃO DE VAGAS RESIDUAIS  

PROVA DE TÍTULOS 
 
Os candidatos deverão preencher e entregar o formulário com informações do 
curso e apresentar a documentação referente à tabela de pontuação, com 
base nos quais será atribuída a nota da sua Prova de Títulos. Os pontos 
referentes a um item só serão contabilizados caso sejam entregues os 
documentos comprobatórios correspondentes. Todas as informações 
prestadas pelo candidato são de sua inteira responsabilidade.  

 
FORMULÁRIO COM INFORMAÇÕES DO CURSO 

 
CANDIDATO:  ________________________________________________________  
 
CPF: ________________________  NÚMERO DE INSCRIÇÃO:  _______________  
 
INSTITUIÇÃO DE ORIGEM:  ____________________________________________  
 
CURSO DE ORIGEM:  _________________________________________________  
 
MUNICÍPIO DO CURSO DE ORIGEM:  ____________________________________  
 
SITUAÇÃO DO CURSO DE ORIGEM: (   ) Reconhecido        
 (   ) Autorizado 
 
Documento de reconhecimento/autorização:  _______________________________  
 
ÁREA DO CURSO DE ORIGEM (área adotada na UFRN)*:  
(   ) Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
(   ) Ciências Exatas e Tecnologias 
(   ) Ciências da Vida e da Saúde 
 
VÍNCULO COM CURSO DE ORIGEM:  
(   ) Concluído 
(   ) Ativo (em andamento) 
(   ) Cancelado (apenas para cursos na UFRN). Período letivo de saída:  _________  
 
CURSO PRETENDIDO:  ________________________________________________  
 
ÁREA DO CURSO PRETENDIDO (área adotada na UFRN):  
(   ) Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
(   ) Ciências Exatas e Tecnologias 
(   ) Ciências da Vida e da Saúde 
 
* Caso a UFRN não ofereça curso com mesma denominação do curso de origem do candidato, 
será realizada a correspondência com a área compatível na UFRN. Para isso, é necessário 
que ele entregue documento oficial da Instituição de origem que comprove a área à qual o 
curso é vinculado. 



TABELA DE PONTUAÇÃO
1 

Aspecto Critério de Pontuação 
Documento 

comprobatório 

Avaliação da 
instituição de 
origem, com base 
no IGC

2
 (Índice 

Geral de Cursos) 

Sem IGC:     0,0 ponto 
IGC 1 ou 2:      0,0 ponto 
IGC 3:      0,5 ponto 
IGC 4:      1,0 ponto 
IGC 5:      1,5 ponto 

Cópia da página de 
avaliação da instituição 
no sítio do MEC

2
, 

contendo o IGC da IES e 
histórico escolar oficial 
(ou diploma) 
comprovando que o 
curso do candidato é 
vinculado a essa 
instituição. 

Avaliação do curso 
de origem, com 
base no ENADE

3
 

(Exame Nacional 
de Desempenho 
de Estudantes) 

Sem conceito ENADE:     0,0 ponto 
ENADE 0:                           0,0 ponto 
ENADE 1 ou 2:      0,0 ponto 
ENADE 3:      0,5 ponto 
ENADE 4:      1,0 ponto 
ENADE 5:      1,5 ponto 

Cópia da página de 
avaliação do curso no 
sítio do MEC

3
 e histórico 

escolar oficial (ou 
diploma) comprovando 
que o candidato é 
vinculado a esse curso. 

Percentual da 
carga horária já 
cumprida (%CH) 
no curso de 
origem. 

Para candidatos do mesmo curso: 

 %CH inferior a 15%:          0,0 pontos 

 %CH entre 15% e 50%: 

             Pontos =  

 %CH superior a 50%:        7,0 pontos 

1) Documento da 
instituição de origem 
contendo a carga horária 
total (exigida) do curso 
ao qual o candidato está 
vinculado e a carga 
horária integralizada 
pelo candidato (pode ser 
substituído pelo histórico 
escolar oficial, caso 
nesse histórico conste, 
explicitamente, o valor 
total da carga horária 
exigida e da carga 
horária integralizada).

4
 

Para candidatos da mesma área: 

 %CH inferior a 15%:          0,0 pontos 

 %CH entre 15% e 50%: 

             Pontos =  

 %CH superior a 50%:        3,0 pontos 

Para candidatos de outros cursos: 

 %CH inferior a 15%:         0,0 pontos 

 %CH entre 15% e 50%: 

              Pontos =  

 %CH superior a 50%:         1,5 pontos 

 
1 

O candidato que estiver vinculado ou tiver obtido grau em curso de graduação não autorizado ou 
reconhecido, conforme subitem 2.1.4 deste edital, obterá pontuação zero na prova de títulos, conforme 
item 9.3.2. 
Caso o documento que identifique o candidato (histórico escolar ou diploma) não seja um documento 
oficial ou não contenha claramente a informação relativa à instituição de origem do candidato, será 
atribuída a nota zero aos itens da prova de títulos do candidato que dependam dessa documentação, 
conforme item 9.2.6. 
2
 Para obter o IGC, acessar o sítio eletrônico http://emec.mec.gov.br, escolher a opção consulta textual, 

buscar a instituição e imprimir a página (em paisagem, preferencialmente) contendo a informação sobre o 
último IGC do curso do candidato.  
3
 Para obter o ENADE, acessar o sítio eletrônico http://emec.mec.gov.br, escolher a opção consulta 

textual, buscar a instituição e em seguida o curso e imprimir a página (em paisagem, preferencialmente) 
contendo a informação sobre o último ENADE do curso.   
4
 Para candidatos que já concluíram o curso, os documentos que comprovam a carga horária total do 

curso e a carga horária já cumprida pelo aluno podem ser substituídos pelo diploma ou certificado de 
conclusão, tendo em vista que, nesses casos, o percentual de carga horária já cumprida (%CH) é de 
100%. 

 

http://emec.mec.gov.br/
http://emec.mec.gov.br/


ANEXO III 
 

PROCESSO SELETIVO PARA REOCUPAÇÃO DE VAGAS RESIDUAIS  
CRONOGRAMA 

 
 

Eventos Período 

Inscrições 
De 19 de agosto a 9 de setembro de 

2019 

Pagamento da taxa de inscrição 
De 19 de agosto a 10 de setembro de 

2019  

Solicitação de condição diferenciada 
para realização da prova 

De 19 de agosto a 2 de setembro de 
2019 

Solicitação de isenção da taxa de 
pagamento da inscrição 

De 19 a 30 de agosto de 2019 

Divulgação das solicitações de isenção 
deferidas 

Na data provável de 6 de setembro de 
2019 

Divulgação das inscrições validadas 
Na data provável de 16 de setembro 

de 2019 

Divulgação dos locais de realização das 
provas 

Na data provável de 23 de setembro 
de 2019 

Realização das Provas Objetiva e de 
Redação 

Na data provável de 29 de setembro 
de 2019 

Interposição de recursos contra o 
Gabarito Oficial Preliminar da Prova 
Objetiva 

Até 48 horas após a divulgação do 
gabarito oficial preliminar 

Divulgação do Resultado da Prova 
Objetiva (Gabarito Oficial Definitivo) 

Na data provável de 14 de outubro de 
2019 

Entrega da documentação para a Prova 
de Títulos 

No período de 5 dias úteis após a 
divulgação do resultado da Prova 

Objetiva 

Divulgação do Resultado da Prova de 
Redação 

Na data provável de 01 de novembro 
de 2019 

Visualização da Folha de Respostas da 
Prova Objetiva e da Prova de Redação 

Até 72 horas após a divulgação do 
resultado da respectiva prova 

Interposição de recursos contra as notas 
obtidas na Prova de Redação 

Até 48 horas após o encerramento do 
prazo para visualização da prova 

Divulgação do Resultado da Prova de 
Títulos 

Na data provável de 8 de novembro 
de 2019 

Interposição de recursos contra a 
pontuação obtida na Prova de Títulos 

Até 48 horas contadas a partir da 
divulgação do resultado da Prova de 

Títulos 

Resultado Final 
Na data provável de 29 de novembro 

de 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL MÉDIO 

 
1. Organização do texto 

1.1. Propósito comunicativo;  
1.2. Tipos de texto (dialogal, descritivo, narrativo, injuntivo, explicativo e 

argumentativo); 
1.3. Gêneros discursivos; 
1.4. Mecanismos coesivos; 
1.5. Fatores de coerência textual; 
1.6. Progressão temática; 
1.7. Paragrafação; 
1.8. Citação do discurso alheio;  
1.9. Informações implícitas; 
1.10 Linguagem denotativa e linguagem conotativa.  

 
2. Conhecimento linguístico 

2.1. Variação linguística; 
2.2. Classes de palavras: usos e adequações; 
2.3. Convenções da norma padrão (no âmbito da concordância, da regência, 

da ortografia e da acentuação gráfica); 
2.4. Organização do período simples e do período composto; 
2.5. Pontuação; 
2.6. Relações semânticas entre palavras (sinonímia, antonímia, hiponímia e 

hiperonímia).  
 
3. Produção de texto (Redação)  

3.1.  A Prova de Redação exigirá que o candidato produza um texto 
argumentativo em prosa, segundo o padrão culto da língua portuguesa 
escrita, primando pela coerência e pela coesão, com base em uma 
situação comunicativa determinada, em um dos seguintes gêneros: 
artigo de opinião ou carta argumentativa. 
 

 
MATEMÁTICA - NÍVEL MÉDIO 

 
1. Números e Operações  

1.1. Conjuntos e subconjuntos. Operações com conjuntos. Sistemas de 
numeração e conjuntos numéricos: números inteiros, racionais, 
irracionais e reais.  

1.2. Problemas envolvendo as operações e seus significados. Divisibilidade, 
máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum.  

1.3. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais.  
1.4. Porcentagem. Juros simples e compostos.  
1.5. Equações polinomiais.  
1.6. Sistemas lineares.  
1.7. Expressões algébricas: monômios, polinômios, produtos notáveis e 

fatoração.  
1.8. Funções afim, quadrática, exponencial, logarítmica e trigonométrica.  
1.9. Sequências. Progressões aritméticas e geométricas.  
1.10. Matrizes e determinantes.  

 
2. Espaço e Forma  

2.1. Congruência e semelhança de figuras planas.  
2.2. Retas e planos no espaço: paralelismo e perpendicularismo.  



2.3. Polígonos e sólidos geométricos: conceitos, características e 
propriedades.  

2.4. Os poliedros: relação de Euler.  
2.5. Cálculo de área e volumes dos sólidos geométricos: pirâmides, 

prismas, cone, cilindro e esfera.  
 
3. Grandezas e Medidas  

3.1. Sistema Métrico Decimal: medidas de comprimento, de superfície, de 
massa, de volume e de capacidade.  Medidas de tempo.  

3.2. Problema envolvendo unidades monetárias.  
3.3. Perímetro e área de figuras planas: triângulos, quadriláteros, círculos e 

polígonos regulares.  
3.4. Teorema de Tales. Teorema de Pitágoras. Relações métricas nos 

triângulos e círculos.  
3.5. Razões trigonométricas: seno, cosseno e tangente.  
3.6. Geometria Analítica: o ponto; a reta; a circunferência. 

 
4. Tratamento da Informação 

4.1. Estatística e Probabilidade: leitura e interpretação de tabelas e 
gráficos. Medidas de tendência central: média, moda e mediana. Análise 
combinatória: princípio de contagem, arranjo, permutação e 
combinação, simples e com repetição. Probabilidade de um evento num 
espaço equiprovável. Probabilidade condicional.  

 


