
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE ACADÊMICO 
 

 
EDITAL Nº 003/2021 – DACA/PROGRAD – RETIFICAÇÃO Nº 01 

 
A Diretoria de Administração e Controle Acadêmico (DACA) da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados que foram 

efetuadas as seguintes alterações no Edital Nº 003/2021 – DACA/PROGRAD. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

1. DO CADASTRAMENTO 
 

1.1. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas e suplentes nesse processo seletivo deverão realizar o envio 

eletrônico da documentação, por meio do sítio eletrônico https://sigps.ufrn.br/sigps/, onde deverão preencher a 

Declaração de Ciência e Responsabilidade e anexar os documentos, conforme cada caso, em atenção aos itens 1.2 e 1.4 

deste Edital, da seguinte forma: 

 

2ª CHAMADA 

 

1.3. A convocação dos candidatos para a 2ª chamada será divulgada até às 23h59min do dia 01 de abril de 2021. 

 

1.4. Os candidatos convocados na 2ª chamada terão a partir de 08h do dia 05 de abril até às 23h59min do dia 06 de abril 

de 2021 para enviar a documentação. 

 

1.4.1. Caso seja necessário complementar ou retificar alguma documentação não validada, os candidatos terão o dia 09 de 

abril de 2021, das 08h às 23h59min, para realizar esse procedimento. 

 

2. DAS AÇÕES AFIRMATIVAS 
 

ÉTNICO-RACIAL 
 

2.19.3. Para solicitar o recurso, o candidato deverá enviar a Solicitação de Recurso de Banca de Heteroidentificação (Anexo 
VI), devidamente preenchida, para o endereço de e-mail recursobhufrn@gmail.com, nos prazos a seguir: 
  
b) Os candidatos convocados na 2ª chamada terão até às 23h59min do dia 14 de abril de 2021 para enviar a solicitação de 

recurso. 

 

4. DO ENVIO ELETRÔNICO DA DOCUMENTAÇÃO 
 

 

DATAS PARA ENVIO ELETRÔNICO DA DOCUMENTAÇÃO DE CADASTRO 

2ª CHAMADA 

Demais candidatos 

Data de envio 05 e 06/04/2021 

Retificação 09/04/2021 

 

 

5. DO PREENCHIMENTO DE VAGAS 

 

5.3. Após a 2ª chamada, o resultado do preenchimento de vagas não ocupadas (cadastros efetivados e lista com os 

candidatos em cadastro de reserva) será publicado nos sítios eletrônicos http://www.prograd.ufrn.br/ e 

http://www.comperve.ufrn.br até às 23h59min do dia 20/04/2021. 
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LEIA-SE: 

 

1. DO CADASTRAMENTO 
 

1.1. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas e suplentes nesse processo seletivo deverão realizar o envio 

eletrônico da documentação, por meio do sítio eletrônico https://sigps.ufrn.br/sigps/, onde deverão preencher a 

Declaração de Ciência e Responsabilidade e anexar os documentos, conforme cada caso, em atenção aos itens 1.2 e 1.4 

deste Edital, da seguinte forma: 

 

2ª CHAMADA 

 

1.3. A convocação dos candidatos para a 2ª chamada será divulgada até às 23h59min do dia 05 de abril de 2021. 

 

1.4. Os candidatos convocados na 2ª chamada terão a partir de 08h do dia 07 de abril até às 23h59min do dia 08 de abril 

de 2021 para enviar a documentação. 

 

1.4.1. Caso seja necessário complementar ou retificar alguma documentação não validada, os candidatos terão o dia 12 de 

abril de 2021, das 08h às 23h59min, para realizar esse procedimento. 

 

2. DAS AÇÕES AFIRMATIVAS 
 

ÉTNICO-RACIAL 
 

2.19.3. Para solicitar o recurso, o candidato deverá enviar a Solicitação de Recurso de Banca de Heteroidentificação (Anexo 
VI), devidamente preenchida, para o endereço de e-mail recursobhufrn@gmail.com, nos prazos a seguir: 
  
b) Os candidatos convocados na 2ª chamada terão até às 23h59min do dia 15 de abril de 2021 para enviar a solicitação de 

recurso. 

 

4. DO ENVIO ELETRÔNICO DA DOCUMENTAÇÃO 
 

 

DATAS PARA ENVIO ELETRÔNICO DA DOCUMENTAÇÃO DE CADASTRO 

2ª CHAMADA 

Demais candidatos 

Data de envio 07 e 08/04/2021 

Retificação 12/04/2021 

 

5. DO PREENCHIMENTO DE VAGAS 

 

5.3. Após a 2ª chamada, o resultado do preenchimento de vagas não ocupadas (cadastros efetivados e lista com os 

candidatos em cadastro de reserva) será publicado nos sítios eletrônicos http://www.prograd.ufrn.br/ e 

http://www.comperve.ufrn.br até às 23h59min do dia 23/04/2021. 

 

 

 

Natal, 05 de abril de 2021. 

 

 

 

José Josemar de Oliveira Junior 

Diretor de Administração e Controle Acadêmico 

 

Maria das Vitórias Vieira Almeida de Sá 

Pró-Reitora de Graduação 
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