
 

     
       

 

RESOLUÇÃO N
o
 025/2012-CONSEPE, de 17 de abril de 2012. 

 

 

Define a distribuição das vagas de ingresso nos 

cursos regulares de graduação da UFRN entre os 

processos seletivos Vestibular e Sistema de Seleção 

Unificada – SiSU. 

 

 

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
faz saber que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, usando da atribuição 
que lhe confere o Art. 41 do Estatuto da UFRN, 

CONSIDERANDO o que consta do processo 23077.016569/2012-41, 

 

 

RESOLVE: 

Art. 1
o
  Esta Resolução disciplina a oferta de vagas para ingresso regular nos cursos 

de graduação da UFRN através dos processos seletivos do Vestibular e do Sistema de Seleção 

Unificada - SiSU, a partir do ano de 2013. 

Parágrafo único. Esta Resolução não afeta a oferta de vagas por meio de outras 

formas de ingresso. 

Art. 2
o
 Para o ingresso no ano de 2013, a oferta de vagas de todos os cursos para o 

Vestibular e o SiSU obedecerá às seguintes diretrizes: 

I - todos os cursos deverão oferecer no mínimo 50% das vagas de ingresso no ano 

através do SiSU, sendo o restante das vagas destinadas ao ingresso via vestibular; 

II - todas as vagas de ingresso para o segundo período letivo (2013.2) deverão adotar o 

SiSU como único processo seletivo de ingresso. 

Art. 3
o
  Em razão das diretrizes estabelecidas no art. 2º, os cursos deverão se 

enquadrar em uma das seguintes situações: 

I - para os cursos com entrada tanto no primeiro quanto no segundo semestres, as 

vagas para o primeiro semestre serão preenchidas pelo vestibular e as do segundo semestre 

pelo SiSU; 

II - para os cursos com entrada apenas no primeiro semestre, as vagas serão divididas, 

com 50% pelo vestibular e 50% pelo SiSU; 

III - para os cursos com entradas apenas no segundo semestre, a seleção será feita 

integralmente pelo SiSU. 

§ 1
o
 Os cursos que já destinaram em 2012 um percentual das vagas para seleção por 

meio do SiSU maior do que o mínimo previsto nesta Resolução deverão manter ou ampliar 

este percentual. 
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§ 2
o
 Os cursos que oferecem vagas separadas por modalidade (bacharelado e 

licenciatura) deverão respeitar as diretrizes do art. 2º em cada uma das modalidades. 

§ 3
o
 Os cursos que oferecem vagas separadas por habilitação ou por turno poderão 

escolher entre respeitar as diretrizes do art. 2º em cada turno ou habilitação ou respeitá-las 

levando em conta a totalidade do curso. 

§ 4
o
  Os cursos que realizam Teste de Habilidade Específica (THE) considerarão para 

as vagas de primeiro semestre o THE em conjunto com o Vestibular e, para as vagas de 

segundo semestre, o THE em conjunto com a nota do ENEM (sem utilizar o SiSU). 

§ 5
o
 Os cursos à distância poderão fazer seleção através do vestibular geral, de 

vestibulares específicos ou com base na nota do ENEM (sem utilizar o SiSU). 

Art. 4
o
 Todas as vagas regulares para ingresso nos cursos de graduação da UFRN 

oferecidas a partir de 2014 serão preenchidas pelo SiSU, excetuando-se os cursos que não se 

enquadrem neste processo seletivo. 

Parágrafo único. Após a finalização do vestibular 2013 e do SiSU 2013.1 e 2013.2, a 

Pró-Reitoria de Graduação e a COMPERVE farão um estudo do processo de admissão, 

propondo alterações desta Resolução, se necessário. 

Art. 5
o
 Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Reitoria, em Natal, 17 de abril de 2012. 

 

 

Ângela Maria Paiva Cruz 

REITORA 

 


