
Vestibular 
UERN divulga lista de aprovados no PSV 2012 
 
A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), através da 
Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE), divulga a relação de 
aprovados no Processo Seletivo Vocacionado 2012 (PSV 2012), que 
ofereceu 2.472 vagas nos cursos de graduação da UERN. 
 
Os candidatos convocados para ingresso no primeiro semestre letivo de 
2012 (2012.1), cujos nomes constam nas relações do anexo I do Edital, 
deverão requerer matrículas institucional e curricular nos dias 12 e 13 de 
abril de 2012. O primeiro semestre letivo de 2012 inicia no dia 23 de abril 
com a Semana de Planejamento Pedagógico, as aulas iniciam no dia 02 de 
maio. 
 
A relação com a classificação do candidato por curso será disponibilizada 
no dia 2 de abril de 2012 no site da COMPERVE 
(www.uern.br/comperve). Dessa forma o candidato terá conhecimento de 
sua posição em lista de espera. 
 
A relação dos classificados em lista de espera para segunda e última 
chamada, quando for o caso, para ingresso no 1º semestre letivo de 2012, 
será divulgada no dia 16 de abril, com a realização das matrículas no dia 19 
de abril de 2012. 
 
Convocados para o segundo semestre – Os candidatos convocados para 
ingresso no segundo semestre letivo de 2012 (2012.2) farão matrícula nos 
dias 23 e 24 de agosto de 2012. 
 
A relação dos classificados em lista de espera em segunda chamada, para 
ingresso no 2º Semestre Letivo de 2012, será divulgada no dia 28 de agosto 
do ano em curso. 
 
 
 
UERN fará apenas uma convocação em segunda chamada no semestre 
letivo 2012.1; candidatos terão que fazer inscrição em lista de espera 
 
Uma das novidades será a convocação dos aprovados em segunda 
chamada. A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte adotará um 
novo sistema de convocação para preenchimento de possíveis vagas 
remanescentes. 
  



No semestre letivo 2012.1, as vagas não ocupadas após a 1ª chamada serão 
preenchidas mediante utilização de lista de espera, que terá como limite 
quatro vezes o número de vagas ociosas. A nova forma é semelhante à 
adotada no Sistema de Seleção Unificada (SiSU). 
 
A inscrição em lista de espera deverá ser feita única e exclusivamente no 
dia 17 de abril de 2012, das 9h às 23h59, através de formulário online 
(DECLARAÇÃO DE INTERESSE POR VAGA) acessando o site da 
COMPERVE (www.uern.br/comperve). Não haverá novas convocações. 
 
A lista com os convocados para preenchimento de vagas remanescentes 
será divulgada no dia 18 de abril, a partir das 9h. Caso o candidato deixe de 
realizar qualquer etapa perderá a expectativa de vaga. 
 
As matrículas institucional e curricular dos convocados em segunda 
chamada serão realizadas no dia 19 de abril de 2012, na secretaria da 
Unidade Universitária/Faculdade do curso para o qual o candidato está 
sendo convocado no local e horários previstos em edital. 
 
Segundo Semestre – Os nomes dos classificados em lista de espera em 
segunda chamada, para ingresso no 2º Semestre Letivo de 2012, será 
divulgada no dia 28 de agosto. Os candidatos deverão fazer sua inscrição 
em lista de espera, única e exclusivamente no dia 29 de agosto de 2012, das 
9h às 23h59, através de formulário online acessando o site da COMPERVE 
(www.uern.br/comperve). 
 
 As matrículas institucional e curricular em segunda chama serão realizadas 
no dia 05 de setembro de 2012 e, se houver necessidade de nova elaboração 
de lista de espera, a mesma será feita em terceira e última chamada através 
da publicação do edital no dia 10 de setembro de 2012. 
 
 
 
CRONOGRAMA 
 
Divulgação do resultado do PSV 2012 – 30 de março de 2012 
Divulgação da classificação dos candidatos - 2 de abril de 2012 
O Edital do PSV 2013 será publicado no dia 31 de agosto de 2012 
 
Semestre Letivo 2012.1 
Matrícula para os aprovados em primeira chamada- 12 e 13 de abril de 
2012.  



Divulgação da relação dos classificados em lista de espera para segunda e 
última chamada: 16 de abril 
Inscrição em lista de espera: 17 de abril de 2012 
Divulgação da lista com os convocados para preenchimento de vagas 
remanescentes: 18 de abril 
Matrícula dos convocados em segunda chamada: 19 de abril 
Início do semestre letivo 2012.1: 23 de abril  
Semana de Planejamento Pedagógico e matrícula dos alunos veteranos: 23 
a 27 de abril 
Início das aulas do semestre letivo 2012.1 – 02 de maio. 
 
Semestre Letivo 2012.2 
Matrícula para os aprovados em primeira chamada - 23 e 24 de agosto de 
2012 
Divulgação da relação dos classificados em lista de espera para segunda 
chamada: 28 de agosto 
Inscrição em lista de espera: 29 de agosto de 2012 
Matrícula dos convocados em segunda chamada: 05 de setembro de 2012 
Terceira e última chamada (caso haja necessidade): 10 de setembro de 
2012 (data das matrículas conforme edital especifico a ser publicado 
nesta data) 
Início do semestre letivo 2012.2: 17 de setembro 
Início das aulas do semestre letivo 2012.2 – 24 de setembro. 
 
 
 


