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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 
 

EDITAL DE CADASTRAMENTO E MATRÍCULA EM DISCIPLINAS PARA CANDIDATOS 
CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO 2002. 

 
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE torna público, para conhecimento de todos os classificados no 
Processo Seletivo 2002, que: 
 
1. O CADASTRAMENTO dos candidatos classificados no Processo Seletivo 2002, independente do semestre de entrada (1º ou 2º 

semestre), será realizado no período de 04 a 05 de abril do corrente ano, no horário de 08 às 11 horas e de 14 às 17 horas, 
obedecendo às seguintes programação e condições: 

 
1.1.LOCAIS DE CADASTRAMENTO: 

1.1.1. Os candidatos classificados no Processo Seletivo para Caicó: no Centro Regional de Ensino Superior do 
Seridó, Campus de Caicó. 
1.1.1. Os candidatos classificados no Processo Seletivo para Currais Novos: no Centro Regional de Ensino 
Superior do Seridó, Campus de Currais Novos. 
1.1.2. Os candidatos classificados no Processo Seletivo para Natal: Campus Central, Setor de Aulas Teóricas III: 
 Área Humanística I: Bloco A 
 Área Humanística II e Área Humanística III: Bloco C 
 Área Tecnológica I e Área Tecnológica II: Bloco E 
 Área Biomédica: Bloco G 

 
1.2. O CADASTRAMENTO somente ocorrerá se o interessado entregar, toda e de uma só vez, no prazo estabelecido no 
item 1 a seguinte documentação: 

1.2.1. Diploma ou Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente (uma cópia legível e autenticada) 
1.2.2. Histórico Escolar do ensino médio ou equivalente (uma cópia legível e autenticada) 
1.2.3. Carteira de Identidade (uma cópia legível e autenticada) 
1.2.4. Título de Eleitor (uma cópia legível e autenticada) 
1.2.5. Prova de estar em dia com as obrigações relativas ao serviço militar para os candidatos do sexo masculino 
(uma cópia legível e autenticada) 

 
1.3. Excepcionalmente, estando o candidato impossibilitado de entregar os documentos no prazo estabelecido no item 1 e 
na forma descrita no item 1.2, poderá fazê-lo através de cópias emitidas por fac-símile (fax), mediante assinatura de termo 
de compromisso, em que se obrigará a entregar as cópias legíveis e autenticadas, até as 17 horas do dia 12 de abril de 2002, 
na Direção do Departamento de Administração Escolar, sob pena de indeferimento do cadastramento. 

 
1.4. Em nenhuma hipótese, serão aceitos pedidos de cadastramento em períodos, horários e locais diferentes dos indicados 
neste Edital. 

 
1.5. O CADASTRAMENTO poderá ser realizado mediante procuração do interessado, passado por instrumento público ou 
particular. 

 
1.6. Após o término do período de cadastramento será iniciado o remanejamento de vagas não preenchidas, para 
cumprimento do estabelecido no item 26.5 do Edital da COMPERVE, de 13 de julho de 2001. 

 
2. A MATRÍCULA em disciplinas dos alunos classificados e cadastrados será realizada nas Coordenações dos respectivos Cursos, 
nos seus horários normais de expediente, em data a ser definida pelo Calendário do Ensino de Graduação para o ano letivo de 2002. 
  
 2.1. Os candidatos cadastrados que não efetuarem matrícula em disciplinas para o semestre letivo para o qual foram 
classificados, terão seus cadastros cancelados conforme o item 26.6 do Edital da COMPERVE, de 13 de julho de 2001. 
  

Natal, 15 de janeiro de 2002. 
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