
CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS DO SiSU 2015 

EVENTO PERÍODO LOCAL 

1ª CHAMADA 

Inscrições: 19 a 22 de janeiro de 2015 Portal do MEC (sisu.mec.gov.br) 

1ª Chamada – Convocação: 26 de janeiro de 2015 Portal do MEC (sisu.mec.gov.br) e 
portal da UERN (www.uern.br) 

Avaliação da Junta multiprofissional 29 de janeiro de 2015 Mossoró (FACS) 

Matrícula institucional (Entrega da 
documentação): 

30 de janeiro; e 02 e 03 de fevereiro de 
2015 

Presencial no Campus da UERN em que 
foi convocado 

LISTA DE ESPERA: 

Adesão à lista de Espera: 
26 de janeiro até 06 de fevereiro de 
2015 

Portal do MEC (sisu.mec.gov.br) 

Divulgação da Convocação 12 de fevereiro de 2015 Portal da UERN (www.uern.br 

Avaliação da Junta multiprofissional 
(para convocados em 2ª chamada, 
quando necessário) 

19 de fevereiro de 2015 

Mossoró (FACS) 

Matrícula institucional (Entrega da 
documentação): 

20 de fevereiro de 2015 Presencial no campus da UERN em que 
foi convocado 

Matrícula curricular online para os 
aprovados no 1º semestre 

09 a12 de março de 2015 
Portal do aluno (sae.uern.br) 

Matrícula curricular online para os 
aprovados no 2º semestre 

03 a 06 de agosto de 2015 Portal do aluno (sae.uern.br) 

http://sisu.mec.gov.br/
http://sisu.mec.gov.br/
www.uern.br
http://sisu.mec.gov.br/
www.uern.br
http://sae.uern.br/
http://sae.uern.br/


 

CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS DO PSV 2015 - PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015 

EVENTO PERÍODO LOCAL 
1ª CHAMADA: 

Divulgação do resultado PSV 2015 
16 de janeiro de 2015 Portal da UERN (www.uern.br) e site 

da Comperve 
(www.uern.br/comperve) 

Avaliação da Junta multiprofissional 28 de janeiro de 2015 Mossoró (FACS) 

Matrícula institucional (Entrega da 
documentação): 

30 de janeiro, 02 e 03 de fevereiro de 
2015 

Presencial no Campus da UERN em que 
foi convocado 

LISTA DE ESPERA: 
Publicação do edital da 2ª e última 
chamada com as orientações para 
inscrição em lista de espera 

06 de fevereiro de 2015 
Portal da UERN (www.uern.br) e do 
site da Comperve 
(www.uern.br/comperve) 

Inscrição em lista de espera da 2ª e 
última chamada 

09 de fevereiro de 2015 Portal do MEC (sisu.mec.gov.br) 

Divulgação da Convocação da 2ª e 
última chamada 

11 de fevereiro de 2015 Portal da UERN (www.uern.br) 

Avaliação da Junta multiprofissional 
(para convocados em 2ª chamada, 
quando necessário) 

19 de fevereiro de 2015 Mossoró (FACS) 

Matrícula institucional de 2ª e última 
chamada (Entrega da documentação)  

20 de fevereiro de 2015 
Presencial no campus da UERN em que 
foi convocado 

Matrícula curricular online para os 
aprovados no 1º semestre 

09 a 12 de março de 2015 Portal do aluno (sae.uern.br) 

www.uern.br
www.uern.br
http://sisu.mec.gov.br/
www.uern.br
http://sae.uern.br/


CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS DO PSV 2015 -  SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 

EVENTO PERÍODO LOCAL 

1ª CHAMADA: 

Divulgação do resultado PSV 2015 16 de janeiro de 2015 
Portal da UERN (www.uern.br) e site 
da Comperve 
(www.uern.br/comperve) 

Avaliação da Junta multiprofissional 30 de junho de 2015 Mossoró (FACS) 
Matrícula institucional (Entrega da 
documentação): 

1º a 03 de julho de 2015 
Presencial no Campus da UERN em que 
foi convocado 

LISTA DE ESPERA: 

Publicação do edital da 2ª e última 
chamada com as orientações para 
inscrição em lista de espera 

06 de julho de 2015  
Portal da UERN (www.uern.br) e do 
site da Comperve 
(www.uern.br/comperve) 

Inscrição em lista de espera da 2ª e 
última chamada 

07 de julho de 2015 Portal do MEC (sisu.mec.gov.br) 

Divulgação da Convocação da 2ª e 
última chamada 

08 de julho de 2015 Portal da UERN (www.uern.br) 

Avaliação da Junta multiprofissional 
(para convocados em 2ª chamada, 
quando necessário) 

10 de julho de 2015 Mossoró (FACS) 

Matrícula institucional de 2ª e última 
chamada (Entrega da documentação)  

14 de julho de 2015 
Presencial no campus da UERN em que 
foi convocado 

Matrícula curricular online para os 
aprovados no 2º semestre 

03 a 06 de agosto de 2015 Portal do aluno (sae.uern.br) 

www.uern.br
www.uern.br
http://sisu.mec.gov.br/
www.uern.br
http://sae.uern.br/

