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MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DO VESTIBULAR

EDITAL

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), através da Comissão Permanente do Vestibular
(COMPERVE), considerando os termos do Provimento nº 010/2003 R, do Gabinete do Reitor, de 01/7/2003, e da
Resolução Nº 015/2003, do Conselho de Administração (CONSAD), de 24/7/2003, torna público que:

I - DO PROCESSO SELETIVO
          1. O Processo Seletivo para ingresso nos Cursos de Graduação da UFRN no ano 2004 será realizado,
simultaneamente, nos municípios de Caicó, Currais Novos e Natal, abrangerá os conhecimentos comuns às diversas
formas de escolarização do ensino médio e obedecerá às diretrizes deste Edital.
                    1.1 Serão oferecidas 3713 vagas nos cursos de graduação da UFRN, distribuídas nas diferentes áreas e
campi, conforme o Quadro de Cursos e Vagas constante neste Edital.
          2. O Processo Seletivo estará aberto aos portadores de certificado de conclusão do ensino médio (ou de curso
equivalente) ou aos que estiverem cursando, no ano letivo de 2003, a última série do ensino médio (ou de curso
equivalente).

II - DA INSCRIÇÃO
          3. A inscrição poderá ser feita por uma das duas maneiras:
                    a) pela Internet, no endereço www.comperve.ufrn.br
                    b) por meio de formulário específico para este fim.
          4. O candidato poderá optar por dois cursos (1ª e 2ª opções) de uma mesma área, no campus central ou no
CERES (Centro de Ensino Superior do Seridó), somente se a área oferecer essa possibilidade.
                    4.1 O candidato que fizer opção por curso que funciona em turnos distintos e for habilitado poderá
concorrer, automaticamente, à possível vaga remanescente nesse curso, no turno em que ele não efetuou sua
inscrição.
                    4.2 O candidato que fizer opção por curso com duas entradas (1º e 2º semestre), deverá marcar no
formulário de inscrição a opção pelo semestre de ingresso de sua preferência, que será atendido em função da
ordem de classificação.
                    4.3 O candidato que optar por curso em um campus do CERES poderá inscrever-se, em 2ª opção, em
qualquer curso da mesma área, no outro campus do CERES.
                    4.4 O candidato cuja 1ª opção for para o Curso de Letras com habilitação em Língua Estrangeira fará,
obrigatoriamente, provas da língua estrangeira correspondente.
          5. O candidato portador de deficiência física que necessitar de condições especiais para realizar as provas
deverá entregar um requerimento na Comissão Permanente do Vestibular — COMPERVE — no período de 25 de
agosto a 9 de setembro (exceto feriado e fim de semana), no horário das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30,
acompanhado de um atestado médico com a descrição de sua deficiência e especificando o tratamento diferenciado
adequado. 
          6. Coube à Secretaria de Assuntos Estudantis – SAE – coordenar o processo de dispensa do pagamento da
taxa de inscrição no Processo Seletivo, obedecendo às normas publicadas em Edital nos jornais de maior circulação
no Rio Grande do Norte.
          7. Para os pagantes, a inscrição via Internet poderá ser feita pelo próprio candidato, ou por alguém de sua
confiança, no período de 25 de agosto a 5 de setembro de 2003, observando os seguintes procedimentos:
                    a) Acessar a página www.comperve.ufrn.br na qual estarão on line, o Manual do Candidato e o Edital do
Processo Seletivo 2004.
                    b) Preencher integralmente o Formulário de Inscrição de acordo com as instruções constantes no Manual
do Candidato.
                    c) Imprimir o Boleto de Pagamento.
                    d) Efetuar o pagamento, da taxa de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), de acordo com as instruções
constantes no próprio Boleto.
                    7.1 O pagamento deverá ser efetuado até a data do vencimento que consta no próprio Boleto,
exclusivamente em Agências dos Correios.
                    7.2 A inscrição somente será consolidada mediante confirmação, pela COMPERVE, do pagamento
efetuado.
                    7.3 É de inteira responsabilidade do candidato guardar o comprovante de pagamento referente à sua
inscrição.
                    7.4 O candidato devidamente inscrito via Internet poderá acessar o site www.comperve.ufrn.br e
consultar sobre a validação de sua inscrição.
                    7.5 O candidato que não obtiver a validação de sua inscrição até o dia 15 de setembro de 2003, deverá
apresentar, pessoalmente à COMPERVE, nos dias úteis do período de 15 a 26 de setembro de 2003, no horário das
8 horas às 11 horas e das 14 horas às 17 horas; ou enviar via fax ou por correio, cópia do seu Boleto de Pagamento
para que seja providenciada a referida validação 
                    7.6 Não será consolidada a inscrição do candidato que efetuar o pagamento por cheque, sem o devido
provimento de fundos.
          8. A inscrição para pagantes também poderá ser feita por meio de formulário de inscrição (somente no Rio
Grande do Norte), pelo próprio candidato ou por alguém de sua confiança, no período de 25 de agosto a 5 de
setembro de 2003, nas Agências dos Correios, observando os seguintes procedimentos:
                    a) Adquirir o Manual do Candidato e o Formulário de Inscrição em qualquer das agências dos Correios
do Rio Grande do Norte, mediante o pagamento da taxa de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais).
                    b) Preencher integralmente o Formulário de Inscrição.
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                    c) Devolver o Formulário de Inscrição devidamente preenchido em qualquer das agências dos
correios/RN.
                    d) Exigir o recibo de entrega do Formulário de Inscrição, carimbado pelo recebedor.
                    8.1 Se o pagamento do Formulário e/ou da taxa de inscrição for efetuado por cheque sem o devido
provimento de fundos, a COMPERVE cancelará automaticamente a inscrição do candidato.
                    8.2 O candidato que não indicar, no Formulário de Inscrição, a língua estrangeira escolhida ou que
efetuar dupla marcação fará, obrigatoriamente, prova de INGLÊS, exceto os inscritos em Letras – Língua Francesa,
que farão, obrigatoriamente, prova de FRANCÊS.
                    8.3 Após a entrega do Formulário de Inscrição preenchido será proibido trocar as opções de curso, turno,
língua estrangeira e local de provas.
                    8.4 O candidato que precisar adquirir um outro Formulário de Inscrição deverá dirigir-se à COMPERVE,
em Natal, ou aos campi de Caicó ou Currais Novos, durante o período de inscrição, devolver o formulário inutilizado e
pagar taxa de R$ 5,00 (cinco reais).
          9. O candidato isento do pagamento da taxa poderá fazer sua inscrição via Internet, ou na sede da
COMPERVE, em Natal, ou nas sedes dos campi de Caicó ou Currais Novos, no interior, nos dias úteis do período de
25 de agosto a 5 de setembro de 2003, no horário das 8 horas às 16 horas.
                    9.1 A inscrição deverá seguir os procedimentos a, b e c do item 7 e será validada mediante apresentação
do Boleto de pagamento (com a marcação de “Dispensado do Pagamento”) na sede da COMPERVE, ou nos campi
de Caicó ou Currais Novos.
          10. Independentemente da sua opção de curso ou área, o candidato poderá escolher o local onde deseja
realizar as provas entre as opções seguintes: Natal Zona Norte, Natal Centro, Natal Zona Sul, Caicó ou Currais
Novos.
          11. Cada candidato terá direito a apenas uma inscrição.
                    11.1 Caso pague mais de uma inscrição, terá validade a mais recente; a anterior será automaticamente
anulada e a taxa não será devolvida.
                    11.2 Não será permitida inscrição condicional nem inscrição através de correspondência.
          12. Para efeito de inscrição, serão considerados documentos de identificação:
                    a) Carteiras expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública;
                    b) Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de
Bombeiros Militares;
                    c) Carteiras expedidas por órgãos fiscalizadores (ordens, conselhos, etc);
                    d) Passaporte;
                    e) Certificado de Reservista;
                    f) Carteira de trabalho;
                    g) Carteira nacional de habilitação no novo modelo, contendo foto;
                    h) Carteiras funcionais do Ministério Público;
                    i) Carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, tenham validade como identidade.

III - DO CARTÃO DE INSCRIÇÃO
          13. O Cartão de Inscrição será entregue exclusivamente ao próprio candidato, mediante apresentação do
original do mesmo documento de identificação utilizado em sua inscrição e a entrega de duas fotografias 3X4 iguais e
datadas a partir de 2002.
                    13.1 No ato do recebimento, o candidato deverá assinar, na presença do responsável pela entrega, o
Cartão de Inscrição e o Cartão de Freqüência a serem utilizados durante a realização das provas.
                    13.2 O candidato deverá apresentar certificado de conclusão ou comprovante de que está concluindo o
ensino médio (este do cumento não ficará retido).
                    13.3 O candidato que tiver realizado estudos equivalentes ao ensino médio, no todo ou em parte, no
exterior, deverá apresentar parecer de equivalência de estudos expedidos pela Secretaria de Educação.
                    13.4 Os documentos em língua estrangeira deverão estar visados pela autoridade consular brasileira no
país de origem e acompanhados da respectiva tradução oficial.
                    13.5 É de inteira responsabilidade do candidato a conferência de todas as informações contidas no
Cartão de Inscrição.
                    13.6 O Cartão de Inscrição indicará o lugar onde o candidato fará o exame e será indispensável para seu
ingresso no local de provas.
                    13.7 Conforme a cidade escolhida pelo candidato para realização das provas, os cartões de inscrição
serão entregues na sede da COMPERVE, em Natal, ou campi de Caicó e Currais Novos, no horário das 8 horas às
17 horas, ininterruptamente, obedecendo ao seguinte calendário:
20 e 21/10/2003 - Humanística I
22, 23, 24 e 27/10/2003 - Humanística II e III
28 a 30/10/2003 - Tecnológica I e II
31/10/2003 e 03 e 04/11/2003 - Biomédica
05 e 06/11/2003 - Retardatários (todas as áreas)
                    13.8 Se o Cartão de Inscrição contiver algum erro, o candidato deverá dirigir-se a um dos locais citados
no parágrafo anterior e solicitar, até às 17 horas do dia 7 de novembro de 2003, para que seja providenciada a
retificação.
                    13.9 Não serão corrigidos erros cometidos na marcação relativa a curso, língua estrangeira, semestre
preferido de ingresso ou local de provas.
                    13.10 Se o candidato cujo Cartão de Inscrição contiver algum erro não solicitar sua correção no prazo
estabelecido no subitem 13.8, perderá o direito de retificação.
                    13.11 O candidato que não buscar o Cartão de Inscrição no prazo estabelecido no subitem 13.7, poderá
recebê-lo, exclusivamente, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2003, das 8 horas às 17 horas, nos mesmos locais
especificados no referido subitem, porém não terá direito a nenhuma retificação caso o Cartão contenha erro.
                    13.12 O candidato que porventura solicitar 2ª via do Cartão de Inscrição ou que não buscá-lo no prazo
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estabelecido nos subitens 13.7 ou 13.11 deverá pagar, no local de solicitação, uma taxa de R$5,00.

IV - DA APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS
          14. O acesso ao local onde se realizarão as provas ocorrerá das 7h15 às 7h50 (horário da TELEMAR local).
                    14.1 O candidato que chegar após 7h50 não terá acesso ao local de realização das provas naquele dia e
estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
          15. Para ter acesso à sala de provas, o candidato deverá apresentar o Cartão de Inscrição e o original do
mesmo documento apresentado no ato da inscrição, salvo quando explicitamente autorizado pela COMPERVE.
          16. As provas serão realizadas em quatro dias consecutivos, das 8 horas às 12h 30, sendo aplicadas, em cada
dia, duas provas com questões de múltipla escolha, comuns a todas as áreas, e uma prova com questões
discursivas, específica para cada área.
                    16.1 O candidato portador de necessidades especiais que tenha solicitado atendimento diferenciado terá
direito a uma hora de acréscimo no tempo de realização das provas.
                    16.2 Em cada dia o candidato disporá de, no máximo, quatro horas e meia (exceto os portadores de
necessidades especiais, de acordo com o item 16.1) para ser identificado, assinar, responder a todas as questões
dos dois Cadernos de Provas, preencher a Folha de Respostas e redigir, em caráter definitivo, as respostas das
questões discursivas.
                    16.3 Na primeira hora de aplicação das provas, o candidato será identificado e deverá assinar o Cartão
de Freqüência, a Folha de Respostas e a Prova Discursiva.
          17. As provas serão aplicadas conforme o quadro abaixo:

Dezembro de 2003

Área Tipo de questão
14 (domingo) 15 (segunda) 16 (terça) 17 (quarta)

PROVAS

Hum. I
Múltipla escolha

Discursiva

Português/Lit. Brasileira -
Língua Estrangeira
Lit. Brasileira / Português

História - Química

História

Geografia - Física

Geografia

Biologia - Matemática

Matemática

Hum. II
Múltipla escolha

Discursiva

Português/Lit. Brasileira -
Língua Estrangeira
Lit. Brasileira / Português

História - Química

História

Geografia - Física

Geografia

Biologia - Matemática

Língua Estrangeira

Hum. III
Múltipla escolha

Discursiva

Português/Lit. Brasileira -
Língua Estrangeira
Lit. Brasileira / Português

História - Química

História

Geografia - Física

Teoria Musical

Biologia - Matemática

Língua Estrangeira

Tec. I
Múltipla escolha

Discursiva

Português/Lit. Brasileira -
Língua Estrangeira
Lit. Brasileira / Português

História - Química

História

Geografia - Física

Física

Biologia - Matemática

Matemática

Tec. II
Múltipla escolha

Discursiva

Português/Lit. Brasileira -
Língua Estrangeira
Lit. Brasileira / Português

História - Química

Química

Geografia - Física

Física

Biologia - Matemática

Matemática

Biom.
Múltipla escolha

Discursiva

Português/Lit. Brasileira -
Língua Estrangeira
Lit. Brasileira / Português

História - Química

Química

Geografia - Física

Física

Biologia - Matemática

Biologia
          18. O candidato inscrito na Área Humanística III, além da prova discursiva do dia 16 de dezembro de 2003, se
submeterá a uma avaliação da execução vocal ou instrumental, conforme o instrumento escolhido, nos dias 14 e 15
de novembro de 2003, de acordo com Edital aprovado pelo Colegiado da Escola de Música (UFRN), afixado na
COMPERVE e divulgado via Internet a partir do dia 17 de setembro de 2003.
                    18.1 A prova discursiva de Teoria Musical e Musicologia será constituída de duas questões.
          19. Em cada dia do processo de avaliação o candidato receberá dois Cadernos de Provas, assim distribuídos:
um caderno contendo 30 questões de múltipla escolha (15 questões por disciplina) e outro contendo cinco questões
discursivas.
          20. As questões de múltipla escolha serão de conhecimentos gerais, 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.
                    20.1 O candidato receberá, além dos dois Cadernos de Provas, uma Folha de Respostas, na qual deverá
marcar as respostas das 30 questões de múltipla escolha.
                    20.2 Na Folha de Respostas constarão, dentre outras informações, o nome do candidato, seu número de
inscrição e as provas correspondentes que serão realizadas naquele dia.
                    20.3 O candidato deverá verificar se os seus dados impressos na Folha de Respostas estão corretos e
se constatado algum erro, comunicar o fato imediatamente ao fiscal da sala.
                    20.4 O candidato deverá assinar, a Folha de Respostas no espaço apropriado.
                    20.5 A Folha de Respostas será insubstituível, portanto não poderá ser rasurada, dobrada, amassada ou
danificada.
                    20.6 Na Folha de Respostas, o candidato deverá marcar, para cada questão, exclusivamente com a
esferográfica fornecida pela COMPERVE, a opção que julgar correta, não ultrapassando os lados da bolha.
          21. Ao retirar-se definitivamente da sala de provas, o candidato deverá entregar ao fiscal os dois Cadernos de
Provas, a Folha de Respostas das 30 questões de múltipla escolha e a esferográfica fornecida pela COMPERVE.
          22. As Folhas de Respostas das questões de múltipla escolha serão corrigidas por sistema eletrônico de
computação, na COMPERVE.
          23. As provas discursivas avaliarão o candidato quanto ao domínio de conteúdo e capacidade de raciocínio, por
meio da expressão escrita de suas idéias. 
                    23.1 Os candidatos de todas as áreas farão prova de Literatura Brasileira/Português.
                    23.2 Cada questão discursiva valerá, no máximo, um ponto.
                    23.3 Todas as questões discursivas deverão ser respondidas em Português, exceto quando houver
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instruções específicas no próprio caderno de provas.
                    23.4 Será automaticamente eliminado o candidato que obtiver zero (na nota bruta) em pelo menos uma
das quatro provas discursivas.
                    23.5 Será eliminado o candidato que, em qualquer prova discursiva, se identificar fora do local
apropriado, na capa do Caderno de Prova ou escrever as respostas com lápis grafite (ou lapiseira), ou caneta
diferente da fornecida pela COMPERVE.
                    23.6 A banca examinadora só avaliará resposta inserida no espaço reservado para este fim e escrita
com a esferográfica fornecida pela COMPERVE.
                    23.7 Será eliminado o candidato à vaga na Área Humanística III que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) na
avaliação da execução vocal ou instrumental. A relação das obras será objeto de Edital específico aprovado pelo
Colegiado da Escola de Música da UFRN.
          24. Só serão corrigidas provas discursivas do candidato que:
                    a) não obtiver zero (na nota bruta) em nenhuma das provas com questões de múltipla escolha;
                    b) inserir-se no grupo constituído por um número de candidatos correspondente a, no máximo (3 + 0,2di)
vezes o total de vagas oferecidas para o curso i de sua 1ª (ou única) opção, considerando-se os primeiros
classificados pela ordem decrescente da média dos oito escores padronizados obtidos nas provas de múltipla
escolha.
                    24.1 Na fórmula referida no “caput”, di é a demanda do curso i (número total de candidatos inscritos no
curso i dividido pelo número de vagas existentes para o mesmo curso).
                    24.2 Ocorrendo empate na última colocação dos classificados nas provas objetivas, serão corrigidas as
provas de todos os candidatos nessa condição.
                    24.3 As provas discursivas serão avaliadas por equipes de professores, sendo as notas lançadas em
Folhas de Avaliação e processadas eletronicamente.
                    24.4 Cada prova discursiva será avaliada isoladamente por dois professores, e a nota final será o
resultado obtido pela média aritmética das duas notas atribuídas por cada um.
                    24.5 Se as notas tratadas no subitem anterior divergirem em um ponto ou mais, considerando-se a prova
na sua totalidade, um terceiro examinador será convocado, e a nota final será o resultado da média aritmética das
notas que mais se aproximarem. 

V - DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
          25. O preenchimento das vagas, por curso, dar-se-á através de processo classificatório, obedecendo à ordem
decrescente dos argumentos finais dos candidatos que se submeterem a todas as provas de sua área e forem
considerados aptos, segundo os critérios estabelecidos pelos Itens 23 e 24 deste Edital.
                    25.1 O cálculo do escore padronizado de cada prova com questões de múltipla escolha será efetuado
pela padronização do número de acertos obtidos pelo candidato, na referida prova, considerando-se a média e o
desvio-padrão do número de acertos obtido pelos candidatos concorrentes a uma mesma área.
                    25.2 O cálculo do escore padronizado de cada prova discursiva será efetuado pela padronização da nota
obtida pelo candidato na referida prova, considerando-se a média e o desvio-padrão das notas obtidas pelos
candidatos concorrentes a uma mesma área.
                    25.3 O escore padronizado é obtido subtraindo-se a média da nota (ou escore) do candidato e
dividindo-se essa subtração pelo desvio-padrão, sendo esse resultado multiplicado por 100 e somado a 500.
                    25.4 O argumento parcial nas provas com questões de múltipla escolha será calculado pela soma dos
escores padronizados obtidos pelo candidato em cada prova, dividida por oito.
                    25.5 O argumento parcial nas provas discursivas será calculado pela soma dos escores padronizados
obtidos pelo candidato em cada prova, dividida por quatro.
                    25.6 O argumento final do candidato será obtido pela média aritmética ponderada entre o argumento
parcial nas provas com questões de múltipla escolha (peso dois) e o argumento parcial nas discursivas (peso três).
                    25.7 Para efeito de apresentação dos resultados do argumento final, levar-se-á em conta o
arredondamento para duas casas decimais.
                    25.8 Ocorrendo empate de argumentos finais para a classificação entre candidatos de determinado
curso, será o mesmo decidido pelos escores padronizados obtidos nas provas discursivas, consultando-se, em ordem
seqüencial, as seguintes provas para cada área:
                    I - Área Humanística I
Português e Literatura Brasileira / Matemática / História / Geografia
                    II - Área Humanística II
Português e Literatura Brasileira / História / Geografia / Língua Estrangeira
                    III - Área Humanística III
Português e Literatura Brasileira / Música / História / Língua Estrangeira
                    IV - Área Tecnológica I
Português e Literatura Brasileira / Matemática / Física / História
                    V - Área Tecnológica II
Português e Literatura Brasileira / Matemática / Física / Química 
                    VI - Área Biomédica
Português e Literatura Brasileira / Biologia / Química / Física 
          26. Caso não sejam preenchidas todas as vagas de um curso com candidatos classificados em 1ª opção de
curso e turno, proceder-se-á à classificação de candidatos em 1ª opção de curso que também optaram por outro
turno, nos termos do subitem 4.1 deste Edital.
                    26.1 A classificação de que trata o caput deste item obedecerá aos mesmos critérios estabelecidos no
item 25 e implicará uma única convocação de candidatos.
          27. No caso de ainda não serem preenchidas todas as vagas de um curso com candidatos em 1ª opção e
turnos distintos, proceder-se-á à classificação dos candidatos a partir de sua 2ª opção.
                    27.1 A classificação em 2ª opção será feita observando-se a ordem decrescente dos argumentos finais
em cada uma das áreas, calculados como especificado no item 25 deste Edital e obedecendo ao mesmo critério de
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desempate.
                    27.2 O preenchimento das vagas do Processo Seletivo consolidar-se-á no início do período letivo
(definido no Calendário de Ensino de Graduação) para o qual as vagas se destinarem, sendo que os cadastros
cancelados antes desse prazo gerarão novas chamadas de candidatos classificados, obedecendo aos critérios
estabelecidos no item 25 deste Edital.

VI - DO CADASTRAMENTO, REMANEJAMENTO E DA CLASSIFICAÇÃO EM 2ª OPÇÃO
          28. O candidato classificado, independentemente do período de entrada, deverá se cadastrar no primeiro
semestre, no Curso para o qual for aprovado, em local e prazo estabelecidos em Edital do Departamento de
Administração Escolar/Pró-Reitoria de Graduação (DAE/PROGRAD), específico para esse fim, publicado na data da
divulgação do resultado.
                    28.1 No ato de cadastramento, o candidato classificado no Processo Seletivo deverá atender,
integralmente, ao que estabelecer o Edital a que se refere o caput deste item.
                    28.2 O candidato que não efetuar o cadastramento de que trata o item 28 deste Edital estará
automaticamente excluído deste processo de ingresso. 
                    28.3 As vagas não-preenchidas, em qualquer curso, decorrentes do não-comparecimento, no período de
cadastramento, de candidato classificado ou de candidato que não apresentar a documentação exigida, toda e de
uma só vez, acarretarão tantas convocações quantas necessárias dentre os candidatos habilitados, de acordo com o
processo classificatório estabelecido no item 25 deste Edital.
                    28.4 Serão cancelados, também, os cadastros dos alunos que não efetuarem matrícula em disciplina
para o semestre letivo para o qual foram classificados, acarretando tantas convocações quantas necessárias dentre
os candidatos habilitados, de acordo com o processo classificatório estabelecido no item 25 deste Edital.
                    28.5 Como o preenchimento das vagas do Processo Seletivo consolidar-se-á no início do período letivo
— definido no Calendário de ensino de graduação para o qual as vagas se destinarem — os cadastros cancelados
antes desse prazo gerarão novas chamadas de candidatos classificados, obedecendo aos critérios estabelecidos no
item 25 deste Edital.
                    28.6 O DAE ficará encarregado de proceder às convocações descritas nos itens 28.3, 28.4 e 28.5 deste
Edital.
                    28.7 Os resultados do Processo Seletivo terão validade apenas para o ano em referência.

VII - DA MATRÍCULA
          29. As matrículas em disciplinas serão realizadas nas Coordenações dos respectivos Cursos, e efetuadas de
acordo com o semestre de entrada do candidato, nos períodos estabelecidos pelo calendário do ensino de
graduação.

VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
          30. Em hipótese alguma ocorrerá devolução de qualquer taxa recolhida.
          31 Durante a realização das provas, não será permitido ao candidato portar boné, telefone celular ou qualquer
outro tipo de aparelho eletrônico, calculadora, dicionário, apostila ou material didático do mesmo gênero, livros,
corretivo líquido, borracha e outros.
                    31.1 Será proibido ao candidato portar lápis grafite (ou lapiseira), de modo que até mesmo os rascunhos
de todas as provas deverão ser feitos com a caneta esferográfica fornecida pela COMPERVE.
          32. Em nenhuma hipótese conceder-se-á ao candidato revisão ou vistas de provas, fotocópia ou vistas de
Folhas de Respostas ou de qualquer Caderno de Questões discursivas, ficando vetada, também, a devolução dos
Cadernos de Provas.
                    32.1 Em nenhuma hipótese será deferido pedido de revisão de prova discursiva.
          33. Os Formulários de Inscrição, as Folhas de Respostas, os Cadernos de Questões Discursivas e as Folhas
de Avaliação ficarão arquivados por 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da divulgação da lista dos
candidatos aprovados no Processo Seletivo.
          34. Na hipótese de alguma questão das provas vir a ser anulada, o seu valor em pontos não será contabilizado
em favor de nenhum candidato, e o restante das questões assumirá, automaticamente, os 100%.
                    34.1 O eventual pedido de anulação de qualquer questão deverá ser encaminhado à COMPERVE, por
escrito, com a devida justificativa, até vinte e quatro horas após o término da aplicação da respectiva prova.
                    34.2 A COMPERVE divulgará sua posição sobre o caso até as 17 horas do dia 22 de dezembro de 2003.
          35. Nas situações que se fizerem necessárias, a COMPERVE poderá, a qualquer momento, durante a
aplicação do Processo Seletivo, solicitar à autoridade competente a identificação datiloscópica e/ou fazer uma vistoria
rigorosa em candidatos.
          36. Será eliminado do Processo Seletivo, a qualquer tempo, o candidato que se utilizar de meios fraudulentos
na inscrição ou no cadastramento.
          37. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que, comprovadamente, usar de fraude ou para ela
concorrer, atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para supervisionar,
coordenar, fiscalizar ou orientar a aplicação das provas.
          38. A inscrição do candidato implicará a aceitação total e incondicional das disposições, normas e instruções
constantes deste Edital e do Manual do Candidato.
          39. Serão incorporados ao presente Edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais complementares que
vierem a ser publicados pela UFRN com vistas ao Processo Seletivo 2004, bem como as disposições e instruções
contidas no Manual do Candidato e nos Cadernos de Provas.
          40. Os casos omissos e as situações não-previstas no presente Edital serão analisados pela COMPERVE e
encaminhados, se necessário, ao CONSEPE – Conselho de Ensino e Pesquisa da UFRN. 
          41. Este Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação, sendo válido apenas para o Processo Seletivo
2004, revogadas as disposições em contrário.

ANEXO - QUADRO DE CURSOS E VAGAS
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Natal, 31 de julho de 2003.
BETANIA LEITE RAMALHO
Presidente da COMPERVE

Voltar


