
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

 
EDITAL PARA REOPÇÃO – 2008 

 
 A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio do Departamento de 
Administração Escolar (DAE) da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), considerando os termos da 
Seção VII do Capítulo I do Titulo XII da Resolução N° 103/2006, de 19 de setembro de 2006 e da 
Resolução N° 30/2007, de 25 de maio de 2007, ambas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CONSEPE), e do Provimento N° 015/2007, de 15 de outubro de 2007, do Gabinete do Reitor, torna 
público que: 
 

I – DA REOPÇÃO 
 
1. A UFRN permitirá, para entrada no 1º e 2º períodos letivos de 2008, o ingresso de alunos nos cursos 
de graduação para ocupação de vagas específicas, mediante aprovação em processo seletivo de 
reopção. 
2. Reopção é a forma de ingresso que permite ao aluno da UFRN, uma única vez, por meio de processo 
seletivo específico, a mudança de curso de graduação a que está vinculado, para outro curso de 
graduação oferecido pela UFRN, atendidas às seguintes condições: 
 I - ter ingressado, por vestibular na UFRN, no curso a que está vinculado; 
 II - ter integralizado, na estrutura curricular a que esteja vinculado, entre 25% e 70% da respectiva 
carga horária; 
 III - possuir vínculo atual ativo há mais de dois períodos letivos. 
 § 1°. O aluno poderá fazer reopção para outra modalidade, habilitação ou turno do mesmo curso a 
que está vinculado. 
 § 2°. As condições estabelecidas nas alíneas do caput do item 2 devem estar satisfeitas no ato da 
inscrição. 
 

II - DAS VAGAS 
3. Serão oferecidas 35 vagas, distribuídas conforme Anexo 1 deste edital. 
 

III - DA INSCRIÇÃO 
4. As inscrições dos candidatos serão realizadas no período de 24 a 30 de outubro de 2007, das 08 às 
11 h 30 e das 14 às 17 h 30, obedecendo ao disposto a seguir: 

I - para os candidatos concorrentes à vaga para Caicó: no Centro de Ensino Superior do Seridó, 
Campus de Caicó, Bairro Penedo, Caicó. 

II - para os candidatos concorrentes à vaga para Natal: no Departamento de Administração Escolar 
(DAE), localizado no Campus Universitário, Reitoria, na Avenida Senador Salgado Filho, s/n, no 
Bairro de Lagoa Nova, Natal. 

4.1. A inscrição poderá ser feita pelo próprio candidato ou mediante procuração do interessado, 
passada por instrumento público ou particular, observando-se os seguintes procedimentos: 

a) preencher integralmente o formulário de inscrição; 
b) entregar o formulário de inscrição na data, local e horário referenciados no caput do item 4, 

instruído com comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais), 
depositado na conta única do Tesouro Nacional em qualquer agência do Banco do Brasil, Código 1: 
1531031523428883-7 e código 2: CPF do declarante. 



4.2 O candidato com necessidades especiais que precisar de condições diferenciadas para realizar as 
provas deverá entregar um requerimento (em duas vias), acompanhado de atestado médico com a 
descrição de sua necessidade e especificando o tratamento diferenciado adequado. 

4.2.1 O requerimento e o atestado médico deverão ser entregues na sede da COMPERVE, nos 
dias 31 de outubro a 01 de novembro de 2007, no horário das 7h30min às 11h30min ou das 13h30min 
às 17h30min ou enviados via postal, com Aviso de Recebimento, endereçados à COMPERVE (BR 
101, Campus Universitário, Lagoa Nova, 59.072-970, Natal/RN). 

4.2.2. O candidato cujo requerimento for deferido terá direito a tempo adicional de 1 (uma) 
hora, em cada dia de aplicação das provas. 

4.2.3. A condição especial de que trata o sub-item 4.2 será desconsiderada caso o pedido do 
requerente não seja efetuado no período estabelecido no sub-item 4.2.1. 

 
4.3. O DAE divulgará as inscrições deferidas e indeferidas no endereço eletrônico 

www.prograd.ufrn.br e no quadro de avisos da PROGRAD, localizado no Campus Universitário, na 
Avenida Senador Salgado Filho, s/n, no bairro de Lagoa Nova, às 18 horas do dia 5 de novembro de 
2007. 
 

IV - DO PROCESSO SELETIVO, DA CORREÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 
5. O processo seletivo para ingresso no 1º e 2º períodos letivos de 2008 será aplicado pela Comissão 
Permanente de Vestibular (COMPERVE) nos dias 26 e 27 de novembro de 2007 e constará de prova 
escrita de acordo com o Anexo II deste edital. 

5.1. A COMPERVE publicará normas específicas sobre conteúdo, aplicação e correção das 
provas, bem como sobre a classificação, no endereço eletrônico www.comperve.ufrn.br, às 18 h do dia 
6 de novembro de 2007. 
 

V - DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 
6. Todas as relações dos candidatos classificados serão publicadas oficialmente no endereço eletrônico 
www.prograd.ufrn.br e no quadro de avisos da PROGRAD, localizado no Campus Universitário, 
Reitoria, na Avenida Senador Salgado Filho, s/n, no bairro de Lagoa Nova, às 18 horas do dia 10 de 
janeiro de 2008. 

6.1. A UFRN não se compromete com a publicação de relações de candidatos classificados por 
qualquer meio que não seja o definido no item 6 deste edital. 
 

VI - DO CADASTRAMENTO E DO REMANEJAMENTO 
7. O cadastramento do candidato classificado, independente do período letivo de entrada, será 
realizado de 28 a 30 de janeiro de 2008, no horário das 08 às 11 horas e das 14 às 17 horas, nos locais 
referidos no item 4 deste edital.  

7.1. O cadastramento somente ocorrerá se o interessado apresentar, toda e de uma só vez, no prazo 
estabelecido no item 7, a seguinte documentação: 

a) carteira de identidade (uma cópia legível e autenticada); 
b) certidão de quitação com a Justiça Eleitoral, obtida no endereço eletrônico www.tse.gov.br ou 

diretamente por meio dos seus órgãos (documento original); 
c) prova de estar em dia com as obrigações relativas ao serviço militar para os candidatos do sexo 

masculino (uma cópia legível e autenticada); 
d) cadastro de pessoa física - C.P.F. (uma cópia legível e autenticada). 
7.2. Em nenhuma hipótese, serão aceitos pedidos de cadastramento em períodos, horários e locais 

diferentes dos indicados neste edital. 
7.3. O cadastramento poderá ser realizado mediante procuração do interessado, passada por 

instrumento público ou particular. 
7.4. Após o término do período de cadastramento, será iniciado o remanejamento de vagas não 

preenchidas, para cumprimento do estabelecido artigo 167 da Resolução N° 103/2006 – CONSEPE, de 
19 de setembro de 2006. 



 
VII - DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

8. O aproveitamento de estudos se fará em conformidade com o disposto na Seção II do Capítulo II do 
Título XV da Resolução Nº 103/2006 – CONSEPE, de 19 de setembro de 2006, dentro dos prazos 
estabelecidos pelo Calendário Universitário para o ano letivo de 2008. 
 

VIII - DA MATRÍCULA 
9. A matrícula do aluno classificado e cadastrado será efetivada nas coordenações dos respectivos 
cursos, nos seus horários normais de expediente, no período estabelecido pelo Calendário Universitário 
para o ano de 2008, sendo obrigatória, sob pena de cancelamento do cadastramento e convocação de 
suplentes de acordo com artigo 167 combinado com o artigo 178 da Resolução nº 103/2006 – 
CONSEPE, de 19 de setembro de 2006. 
 

IX - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
10. O candidato beneficiado na forma deste edital deve submeter-se às exigências resultantes das 
especificidades da estrutura curricular do curso que o receber, em sua proposta mais atualizada. 
 
11. Integralizada a estrutura curricular exigida, será expedido diploma correspondente ao novo 
curso/modalidade ou apostilada a habilitação concluída, conforme o caso. 
 
12. Este edital entra em vigor na data de sua publicação e será válido apenas para o processo seletivo 
de reopção para o ano de 2008. 
 

Natal, 16 de outubro de 2007. 
 
 

MARIA GORETE DE LIMA ARAÚJO 
Diretora em exercício do DAE 

 
VISTO: 
 
 
VIRGÍNIA MARIA DANTAS DE ARAÚJO 
Pró-Reitora de Graduação 



ANEXO 1 DO EDITAL DE REOPÇÃO 2008 
 

QUADRO DE VAGAS PARA REOPÇÃO 2008, DEFINIDO DE ACORDO COM A 
RESOLUÇÃO Nº 30/2007 – CONSEPE, DE 25 DE MAIO DE 2007 

 
OBS: Na coluna MODALIDADE, temos: B = bacharelado, L = licenciatura e F = formação 

profissional 
 

CURSOS (Humanística I) MODALIDADE REOPÇÃO 
    1o 2o 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS (M) B 1 - 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS (N) B 1 - 
CIÊNCIAS ECONÔMICAS (M) B - 1 
CIÊNCIAS ECONÔMICAS (N) B 1 - 

SUBTOTAL   3 1 
    

CURSOS (Humanística II) MODALIDADE REOPÇÃO 
    1o 2o 

GEOGRAFIA (M) B 1 - 
GEOGRAFIA (N) L 1 - 
LETRAS Língua FRANCESA (M) L 1 -  
LETRAS Língua INGLESA (M) L 1 -  
LETRAS Língua PORTUGUESA (M) L 1 -  
LETRAS Língua PORTUGUESA (N) L 1 -  
SERVIÇO SOCIAL (M) F 1 - 
SERVIÇO SOCIAL (T) F - 1 
SUBTOTAL   7 1 
    

CURSOS (Tecnológica II) MODALIDADE REOPÇÃO 
    1o 2o 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (MT) B 2 - 
ENG. DE MATERIAIS (MT) F - 1 
ENG. ELÉTRICA (MTN) F 2 - 
ENG. QUÍMICA (MTN) F 2 - 
FÍSICA (MT) B 2 - 
FÍSICA (N) L 2 - 
MATEMÁTICA (MT) B 2 - 
MATEMÁTICA (MT) L 2 - 
MATEMÁTICA (N) L 2 - 
SUBTOTAL   16 1 
    

CURSOS (Biomédica) MODALIDADE REOPÇÃO 
    1o 2o 

NUTRIÇÃO (MT) F - 1 
SUBTOTAL   - 1 
    

CURSOS (Caicó) MODALIDADE REOPÇÃO 
    1o 2o 



CIÊNCIAS CONTÁBEIS (MN) B 2 - 
HISTÓRIA (MT) L 1 - 
MATEMÁTICA (MN)            L 2 - 
SUBTOTAL   5 - 
    

ÁREAS REOPÇÃO 
  1o 2o 

HUMANÍSTICA I 3 1 
HUMANÍSTICA II 7 1 
TECNOLÓGICA II 16 1 
BIOMÉDICA - 1 
CERES (Caicó) 5 - 

TOTAL DE 
VAGAS  

SUBTOTAL 31 4 35 
 



ANEXO 2 DO EDITAL DE REOPÇÃO 2008 
 

QUADRO DE PROVAS A SEREM APLICADAS AOS CANDIDATOS DA REOPÇÃO 
2008 

 
ÁREA PROVA DO DIA 26/11/2007 DIA 27/11/2007 

HUMANÍSTICA I REDAÇÃO MATEMÁTICA 
HISTÓRIA  

GEOGRAFIA 
HUMANÍSTICA II REDAÇÃO INGLÊS 

HISTÓRIA 
GEOGRAFIA 

TECNOLÓGICA I REDAÇÃO MATEMÁTICA 
HISTÓRIA 

FÍSICA 
TECNOLÓGICA II REDAÇÃO MATEMÁTICA 

QUÍMICA 
FÍSICA 

BIOMÉDICA REDAÇÃO BIOLOGIA 
QUÍMICA 

FÍSICA 
 


