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No item 5, em que se lê
5

O cronograma de inscrição, seleção e matrícula dos candidatos foi estabelecido e detalhado pelo Edital nº
10/2021-SESU/MEC e suas possíveis retificações e aditamentos

leia-se
5

O cronograma de inscrição, seleção e matrícula dos candidatos foi estabelecido e detalhado pelo Edital nº
10/2021-SESU/MEC e pela retificação dada pelo Edital nº 25/2021-SESU/MEC

No item 6, em que se lê
6

As inscrições no SiSU serão efetuadas exclusivamente pela internet, por meio do Portal do SiSU, no sítio
eletrônico http://sisu.mec.gov.br e ficarão disponíveis para os ESTUDANTES no período de 6 de abril de 2021
até as 23 horas e 59 minutos do dia 09 de abril de 2021, observado o horário oficial de Brasília-DF.

leia-se
6

As inscrições no SiSU serão efetuadas exclusivamente pela internet, por meio do Portal do SiSU, no sítio
eletrônico http://sisu.mec.gov.br e ficarão disponíveis para os ESTUDANTES no período de 6 de abril de 2021
até as 23 horas e 59 minutos do dia 14 de abril de 2021, observado o horário oficial de Brasília-DF.

No item 9, em que se lê
9

O candidato que desejar participar da Lista de Espera deverá obrigatoriamente confirmar no sítio do SiSU o
interesse na(s) vaga(s) durante o período especificado no Edital nº 10/2021-SESU/MEC do Ministério da
Educação.

leia-se
9

O candidato que desejar participar da Lista de Espera deverá obrigatoriamente confirmar no sítio do SiSU o
interesse na(s) vaga(s) durante o período especificado no Edital nº 25/2021-SESU/MEC do Ministério da
Educação.

No item 12 e subitem 12.1, em que se lê
12 O resultado final, bem como a divulgação das listas de candidatos classificados na chamada regular, obedecerá
ao calendário específico divulgado pelo Ministério da Educação no Edital nº 10/2021-SESU/MEC e suas
possíveis retificações e aditamentos
12.1 O processo seletivo do SiSU referente à primeira edição de 2021, será constituído de 1 (uma) única
chamada regular a ser divulgada no dia 13 de abril de 2021.

leia-se

12 O resultado final, bem como a divulgação das listas de candidatos classificados na chamada regular, obedecerá
ao calendário específico divulgado pelo Ministério da Educação no Edital nº 25/2021-SESU/MEC e suas
possíveis retificações e aditamentos
12.1 O processo seletivo do SiSU referente à primeira edição de 2021, será constituído de 1 (uma) única
chamada regular a ser divulgada no dia 16 de abril de 2021.

No item 16, em que se lê
16 Os candidatos classificados na Lista de Aprovados Geral/Ampla Concorrência e nas Listas de Aprovados
Diferenciadas, dentro do número de vagas disponíveis por campus/curso/turno, deverão optar por UMA das
formas disponíveis de matrícula: presencial, na Diretoria Acadêmica responsável pelo curso OU realizar a
matrícula de forma ONLINE, através do endereço eletrônico https://www.gov.br/pt-br/servicos/matricular-se-emcurso-de-educacao-superior-de-graduacao-licenciatura-tecnologia-e-bacharelado-ifrn, no período de 14 a 19 de
abril de 2021.
leia-se
16 Os candidatos classificados na Lista de Aprovados Geral/Ampla Concorrência e nas Listas de Aprovados
Diferenciadas, dentro do número de vagas disponíveis por campus/curso/turno, deverão optar por UMA das
formas disponíveis de matrícula: presencial, na Diretoria Acadêmica responsável pelo curso OU realizar a
matrícula de forma ONLINE, através do endereço eletrônico https://www.gov.br/pt-br/servicos/matricular-seem-curso-de-educacao-superior-de-graduacao-licenciatura-tecnologia-e-bacharelado-ifrn, no período de 19 a
23 de abril de 2021.

No item 28, em que se lê
28 A realização da matrícula online pelo candidato irá das 8 horas do dia 14 de abril até as 17 horas do dia
19 de abril de 2021.
leia-se
28 A realização da matrícula online pelo candidato irá das 8 horas do dia 19 de abril até as 17 horas do dia
23 de abril de 2021.

No item 46, subitem 46.1, em que se lê
46.1

Em acordo com o Edital nº 10/2021-SESU/MEC, para participar de Lista de Espera, o estudante deverá
manifestar seu interesse por meio da página do SiSU na internet, no endereço eletrônico
http://sisu.mec.gov.br, no período de 13 de abril de 2021 até as 23 horas e 59 minutos do dia 19 de abril
de 2021.

leia-se
46.1 Em acordo com o Edital nº 10/2021-SESU/MEC e a retificação dada pelo Edital nº 25/2021-SESU/MEC, para
participar de Lista de Espera, o estudante deverá manifestar seu interesse por meio da página do SiSU na
internet, no endereço eletrônico http://sisu.mec.gov.br, no período de 16 de abril de 2021 até as 23 horas e 59
minutos do dia 23 de abril de 2021.

Natal/RN, 13 de abril de 2021.
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