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EDITAL 02/2021 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE DISCENTES 

 

  A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através do Instituto Metrópole 

Digital (IMD), torna público o edital do Processo Seletivo Simplificado de Discentes 

para cursos do Programa Novos Caminhos.  

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 Este documento refere-se aos procedimentos necessários para admissão de 

alunos interessados em realizar os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na 

modalidade de Educação a Distância (EAD). 

 O Programa Novos Caminhos foi estruturado pelo Ministério da Educação para 

fazer frente aos desafios e oportunidades identificadas a partir dos diversos 

diagnósticos, análises e reflexões sobre a Educação Profissional e Tecnológica. Trata-se 

de um conjunto de ações para o fortalecimento da política de Educação Profissional e 

Tecnológica, em apoio às redes e instituições de ensino, no planejamento da oferta de 

cursos alinhada às demandas do setor produtivo e na incorporação das transformações 

produzidas pelos processos de inovação tecnológica. 

2. DAS VAGAS 

Nesta etapa do Programa Novos Caminhos Serão ofertadas 6900 novas vagas em 

cursos FIC de Educação Profissional e Tecnológica, através da modalidade de Educação 

a Distância, e inteiramente gratuitos. No IMD, as vagas estão distribuídas em 2 cursos 

na área de Informática: 

 

 



 

 

QUADRO DE VAGAS 

Curso Vagas 
Carga 

horária 
Unidade 

Programador de Dispositivos Móveis 2700 200 horas Instituto Metrópole Digital 

(IMD) 

Programador Web 4200 200 horas Instituto Metrópole Digital 

(IMD) 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

A inscrição deverá ser feita mediante preenchimento do formulário disponível na 

aba “Inscrições” do site do Programa Novos Caminhos (novoscaminhos.imd.ufrn.br) de 

08 a 21 de março de 2021. 

Para se inscrever, os interessados deverão cumprir os pré-requisitos seguintes: 

a) Ter pelo menos 16 anos (menor de idade precisa apresentar dados dos pais); 

b) Não possuir matrículas ativas em outro curso financiado pelo Bolsa 

Formação; 

c) Possuir a escolaridade mínima requisitada por cada curso. 

Cada candidato poderá se inscrever em apenas uma opção de curso. A 

confirmação da inscrição será comunicada por mensagem ao endereço de e-mail 

informado. 

 

4. DA FORMA DE SELEÇÃO 

Após as inscrições, se o número de interessados aptos de acordo com os pré-

requisitos for superior ao número de vagas ofertadas em determinado curso, haverá um 

sorteio para seleção dos discentes. 

Neste caso, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio de números, 

dentre o conjunto numérico gerado de acordo com a ordem das inscrições para 

determinado curso. 
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5. DO RESULTADO FINAL 

O resultado final do Processo Seletivo Simplificado de Discentes será divulgado 

e publicado no site do Programa Novos Caminhos (novoscaminhos.imd.ufrn.br) no dia 

22 de março de 2021. 

Após a divulgação do resultado, os contemplados deverão confirmar o interesse 

pela vaga até o dia 28/03/2021 para confirmação de sua matrícula. Esta confirmação 

dar-se-á através do acesso ao ambiente virtual de ensino, cujo link será enviado, no dia 

22/03/201, para o e-mail inserido pelo candidato no ato da inscrição.  O início das aulas 

está previsto para o dia 29 de março de 2021. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 A inscrição do candidato implica aceitação das normas e instruções para 

contidas neste Edital. Qualquer alteração nas informações constates neste documento 

será devidamente divulgada no site  novoscaminhos.imd.ufrn.br. 

Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do Programa Novos 

Caminhos na UFRN. 

 

 

 

Natal/RN, 08 de março de 2020. 

 

 

Marcel Vinícius Medeiros Oliveira 

Coordenador Adjunto do Programa Novos Caminhos na UFRN 
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