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2º PREENCHIMENTO DE VAGAS SURGIDAS APÓS O CADASTRO DO PROCESSO 
SELETIVO PARA REOCUPAÇÃO DE VAGAS RESIDUAIS – 2021.1 

 

CANDIDATOS QUE OCUPARAM AS VAGAS 
 

A UFRN divulga a lista contendo os candidatos que tiveram a documentação validada no 
cadastramento para Preenchimento de Vagas do Processo Seletivo de Reocupação de Vagas Residuais, com 
ingresso em 2021.1, e que ocuparam vagas provenientes da não confirmação de vínculo de candidatos 
convocados dentro do número de vagas. 

Os candidatos listados abaixo deverão acessar o Sistema Integrado de Gestão de Atividades 
Acadêmicas – SIGAA, para emitir o atestado de matrícula em componentes curriculares.  

A matrícula em disciplinas foi realizada, de forma automática, nas turmas do primeiro nível de seus 
cursos. Os discentes convocados nesta lista para o preenchimento de vagas devem confirmar o vínculo 
com o curso, eletronicamente, no período de 18/06/2021 a 22/06/2021, na aba “Ensino” → “Confirmação 
de Vínculo de Ingressante”. 

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. 

Novas convocações poderão ser realizadas até o dia 25 de junho de 2021, condicionadas ao 
surgimento de vagas oriundas de cancelamento de alunos cadastrados neste processo seletivo. 

 
 

JORNALISMO (T) (B) 

CLASSIFICAÇÃO NOME MATRÍCULA 

1 RUDSON MENDES DE OLIVEIRA 20210093379 

   

PSICOLOGIA (MT) (B) 

CLASSIFICAÇÃO NOME SITUAÇÃO 

1 RUTE GUEDES MELO  20210093388 

 
 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (MT) (B) 

CLASSIFICAÇÃO NOME MATRÍCULA 

1 LUCAS DANTAS GALVÃO  20210093397 

 
 

Natal, 18 de junho de 2021. 
 
 

José Josemar de Oliveira Junior  
Diretor de Administração e Controle Acadêmico 
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