Criada há cerca de 50 anos atrás enquanto uma universidade para o estado, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN) é um exemplo concreto de que a expansão do conhecimento não ocorre somente em grandes cidades. Os números que
representam seu desempenho são estonteantes: 74 cursos de graduação presenciais, cinco cursos de graduação à distância e 73
cursos de pós-graduação, dos quais mais de 30.000 alunos fazem parte.
Duzentos grupos de pesquisa desenvolvem seus trabalhos com foco na economia e no desenvolvimento locais bem como
em outros temas nacionais e internacionais. Além disso, ela colabora regularmente com redes de cooperação, participando de pelo
menos 13 "institutos nacionais de ciência e tecnologia", recentemente criados com o apoio do governo brasileiro. Seus cursos de pósgraduação stricto sensu (dos quais 45 são de mestrado e 28 de doutorado) contam com mais de 5.000 alunos, o que é equivalente a
mais de 90% das matrículas em todo o estado nesta área. O crescimento de sua produção científica não é apenas sem precedentes
no Rio Grande do Norte, como também tem levado a UFRN a assumir um papel de liderança entre as universidades regionais e a tem
colocado entre as mais importantes universidades do país.
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ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRATION/MANAGEMENT

Dados do Curso:
Centro: CCSA – Centro de Ciências Sociais
Aplicadas (Natal) e CERES – Centro de Ensino
Superior do Seridó (Currais Novos)
Título: Bacharel em Administração
Turnos:
Natal: Matutino ou Noturno
Currais Novos: Vespertino e Noturno

Course Info :
Center: Applied Social Sciences Center - CCSA (Natal)
and CERES – Higher Education Center of the Seridó
(Currais Novos)
Title: Bachelor in Administration/Management
Shift:
Natal: Mornings or Evenings
1
Currais Novos: Afternoons and Evenings

Duração Média:
Natal: 08 semestres – Matutino; 10 semestres –
Noturno
Currais Novos: 08 semestres

Average duration:
Natal: 08 semesters – Mornings; 10 semesters –
Evenings
Currais Novos: 08 semesters

Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - Natal: 45 (1º semestre) e 45 (2º semestre) –
Matutino; 45 (1º semestre) e 45 (2º semestre) Noturno
Currais Novos: 45 (1º semestre)

Openings offered in Vestibular:
2010 - Natal: 45 (1st semester) and 45 (2nd semester) –
Mornings; 45 (1st semester) and 45 (2nd semester) –
Evenings
Currais Novos: 45 (1st semester)

Perfil do Profissional:
O Administrador é o profissional capaz de agir no
atual ambiente organizacional, através de suas
características de empreendedores mais que de
gerentes, de generalistas mais que de técnicos, de
pensadores e criativos mais que de especialistas. Na
área pública, ele pode atuar em funções de direção e
coordenação de diferentes níveis da burocracia
estatal e de empresas públicas. Na área privada, ele
estará em condições de dirigir uma empresa,
exercendo a coordenação de diversas áreas com
vistas a um objetivo geral. Atua em diferentes áreas
como financeira, de marketing, recursos humanos,
gerencial, dentre outras.

Professional profile:
The Administrator/Manager is the professional capable
of acting in the current organizational environment,
through its entrepreneurial characteristics more than as
managers, as generalists more than as technicians, of
thinkers and creative more than as specialists. In the
public sector, he/she can act in positions of management
and coordination of different levels of the state
bureaucracy and of public companies. In the private
sector, he/she will be able to run a company, acting in
the coordination of different areas aiming at a general
objective. He/she acts in different areas such as finance,
marketing, human resources, management, among
others.

Campos de Atuação:
Empresas públicas e privadas, órgãos
governamentais, como autônomo, consultorias,
instituições de ensino superior e de pesquisa.

Field of Work:
Public and private companies, governmental authorities,
as an independent worker, consulting, higher education
and research institutions.

Website do curso:

Course Website: http://sol.ccsa.ufrn.br/ccsa/areas/adm/administracao/

http://sol.ccsa.ufrn.br/ccsa/areas/adm/administracao/
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AQÜICULTURA

AQUICULTURE

Dados do Curso:
Centro: CB – Centro de Biociências (Natal)
Título: Bacharel em Aqüicultura
Turnos:
Matutino e Vespertino
Duração Média:
08 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - 40 (1º semestre)

Course Info :
Center: CB – Biosciences Center (Natal)
Title: Bachelor in Aquiculture
Shift:
Mornings and Afternoons
Average Duration:
08 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010 - 40 (1st semester)

Perfil do Profissional :
O profissional formado em Aqüicultura tem sua
área de atuação nas seguintes atividades:
planejamento, orientação, execução e assessoria no
cultivo de espécies aquáticas (piscicultura,
carcinicultura, algocultura, etc); diagnóstico de
causas e efeitos de possíveis impactos ambientais.
Deverá atuar, ainda, como um empreendedor capaz
de contribuir efetivamente com o crescimento da
Aqüicultura, possibilitando o aumento da oferta de
empregos e de alimentos de origem aquática.

Professional profile:
The professional graduated in Aquiculture has its field
of work in the following activities: planning, guidance,
execution and advisory in the cultivation of aquatic
species (pisciculture, carciniculture, algaeculture, etc):
diagnosis of causes and effects of possible
environmental impacts. He/she shall also act as an
entrepreneur capable of contributing effectively with the
growth of the Aquiculture, enabling the increase of the
job offer and of seafood.

Campos de Atuação:
Empresas públicas e privadas, organizações não
governamentais, fazendas de cultivo de organismos
aquáticos.
Website do curso: http://www.prograd.ufrn.br/

Field of Work:
Public and private companies, non-governmental
organizations, cultivation farms for aquatic organisms.
Course Website: http://www.prograd.ufrn.br/

ARQUITETURA E URBANISMO

ARCHITECTURE AND URBANISM

Dados do Curso:
Centro: Centro de Tecnologia (Natal)
Título: Arquiteto e Urbanista
Turnos:
Matutino, Vespertino e Noturno
Duração Média:
10 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010: 20 (1º semestre) e 20 (2º semestre)

Course Info :
Center: Technology Center (Natal)
Title: Architecture and Urbanist
Shift:
Mornings, Afternoons and Evenings
Average Duration:
10 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010: 20 (1st semester) and 20 (2nd semester)

Perfil do Profissional:
O arquiteto e urbanista está apto a atuar: nas áreas
de edificações de conjuntos arquitetônicos e
monumentos, de arquitetura paisagística e de
interiores; no planejamento físico local, urbano e

Professional profile :
The architect and urbanist is apt to act: in the areas of
architectonic complexes and monuments building, of
landscape and interior architecture; in the local, urban
and regional physical planning. He/she is also able to
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regional. Pode exercer ainda as seguintes
atividades: supervisão, coordenação e orientação
técnica; estudo, planejamento, projeto e
especificação; estudo de viabilidade técnicoeconômica; assistência, assessoria e consultoria;
direção, execução e fiscalização de obra e serviço
técnico; vistoria, perícia, avaliação, arbitramento,
laudo e parecer técnico.

work in the following activities: supervision,
coordination and technical guidance; study, planning,
project and specification; technical-economical
feasibility survey; assistance, advisory and consultancy;
construction site management, execution and
fiscalization, and technical service; inspection, survey,
assessment, quantification, technical report and
evaluation.

Campos de Atuação:
Instituições públicas e empresas privadas, tais como
construtoras, ateliês, empresas de decoração e
paisagismo, ou como profissional liberal.

Field of Work:
Public and Private institutions, such as construction
companies, studios, decorations and landscape
companies, or as an independent worker.

Website do curso: http://www.prograd.ufrn.br

Course Website: http://www.prograd.ufrn.br

ARTES VISUAIS

VISUAL ARTS

Dados do Curso:
Centro: CCHLA – Centro de Ciências Humanas,
Letras e Artes
Título: Licenciado em Artes Visuais
Turnos:
Matutino e Vespertino
Duração Média:
08 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
Ano 2010: 40 vagas (1º semestre)

Course Info :
Center: CCHLA – Humanities, Letters and Arts Center
Title: Licentiate in Visual Arts
Shift:
Mornings and Afternoons
Average Duration:
08 semesters
Openings offered in Vestibular:
Year 2010: 40 openings (1st semester)

Perfil do Profissional :
O referido curso busca formar profissionais
habilitados para a produção, a pesquisa, a crítica e o
ensino das artes visuais. Essa formação deve ser
voltada para o desenvolvimento da percepção, da
reflexão e do potencial criativo, dentro da
especificidade do pensamento visual. Além de
prezar por um profissional que esteja atento à
promoção do conhecimento em Artes Visuais que
articule o fazer artístico, a apreciação das obras de
arte e a contextualização histórica e social das
mesmas, considerando o pensamento pedagógico
contemporâneo em artes.

Professional Profile:
The referenced course is designed to train skilled
professionals for the production, research, critique and
teaching of the visual arts. This training must be aimed
at the development of the perception, of the reasoning
and of the creative potential, within the specificity of the
visual thought. In addition to valuing a professional who
is thoughtful of the promotion of the knowledge in
Visual Arts which articulates the artistic doing, the
appreciation of art works and their historical and social
contextualization, considering the contemporary
pedagogical thought in arts.

Campos de Atuação:
Instituições escolares, mais especificamente no
contexto da Educação Básica, podendo se inserir
em outros espaços sociais no fomento da formação

Field of Work:
School institutions, more specifically in the context of
the Basic Education, with the possibility of insertion in
other social spaces for the promotion of the academic,
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acadêmica, artística e cultural.

artistic and cultural education.

Website do curso:

Course Website: http://www.cchla.ufrn.br/deart/graduacao.php

http://www.cchla.ufrn.br/deart/graduacao.php

BACHARELADO EM CIÊNCIAS E
TECNOLOGIA
Dados do Curso:
Centro: Escola de Ciências e Tecnologia - EC&T
(NATAL)
Título: Bacharel em Ciências e Tecnologia
Turnos:
Vespertino ou Noturno.
Duração Média:
06 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010: 280 para o Vespertino e 280 para o Noturno
(1º semestre) 280 para o Vespertino e 280 para o Noturno (2°
semestre).
O curso será oferecido preferencialmente em um
dos turnos, observando que poderão ser atribuídas
atividades acadêmicas em outro turno.

BACHELOR IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
Course Info:
Center: School of Science and Technology - EC&T
4
(NATAL)
Title: Bachelor in Science and Technology
Shift:
Afternoons or Evenings.
Average Duration:
06 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010: 280 for the Afternoon and 280 for the Evening (1st
semester) 280 for the Afternoon and 280 for the Evening (2nd
semester).
The course will be offered mainly in one of the shifts,
noting that the student may have to attend academic
activities in another shift as well.

Perfil do Profissional:
Deverá ter formação superior generalista,
fundamentada em conteúdos básicos da área de
Ciências e Tecnologia (C&T). Ao concluir o curso
estará apto para atuar no mercado em área na qual
se exija o nível de graduação, que solicite
conhecimentos em C&T. No caso de fazer opção
pela continuidade dos estudos estará apto para
ingressar em um dos cursos de Engenharia
vinculados ao Bacharelado e Tecnologia: Eng.
Ambiental, Eng. Biomédica, Eng. de Redes e
Comunicação, Eng. de Petróleo, Eng. Mecatrônica,
Eng. de Materiais, Eng. Mecânica, Eng.
de Computação ou ainda, em cursos da área de
Ciências Exatas (Estatística, Física, Matemática e
Ciências Atuariais) e, a partir daí,
desenvolver habilidades e competências especificas
da formação profissional escolhida. Poderá ainda
cursar pós-graduação na área correlata da formação
superior concluída.

Professional Profile:
He/she shall have generalist higher education training,
based in basic contents of the Science and Technology
area. At the end of the course, the student will be apt to
act in the market within an area in which the
undergraduate level is required, and in which knowledge
of Science & Technology is requested. If he/she opts for
the continuity of studies, he/she will be apt to enroll in
one of the Engineering courses bound to the Bachelor
and Technology: Environmental Engineering,
Biomedical Engineering, Network and Communication
Engineering, Petroleum Engineering, Mechatronic
Engineering, Materials Engineering, Mechanical
Engineering, Computer Engineering or also in courses
of the Exact Sciences area (Statistics, Physics,
Mathematics, and Actuarial Sciences) and, from that
moment onwards, to develop skills and competences
specific to the professional education of his/her choice.
He/she will also be able to attend postgraduate courses
in the area related to the concluded higher education
training.

Campos de Atuação:
Empresas privadas, organizações não

Field of Work:
Private companies, Non-Governmental Organizations

GUIA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO - UNDERGRADUATE COURSES GUIDE

GUIA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO - UNDERGRADUATE COURSES GUIDE

governamentais e instituições do setor público, em
setores no qual se exija o nível de graduação
superior e em que se solicitem conhecimentos das
Ciências e Tecnologia, seja no âmbito do setor
primário, secundário ou terciário. Poderá
desenvolver pesquisas e estudos aplicados à área;
gerenciamento intermediário em cargos acessíveis
via concurso público; em instituições privadas ou
ONGs; atendimento especializado em banco ou
outras instituições financeiras; funções técnicas em
tecnologia da informação; gestão intermediária em
recursos naturais e em empreendimentos de base
científico-tecnológico; atuação no comércio (vendas
e gerenciamento de produtos e serviços).

and public sector institutions, in sectors where the
higher education level is demanded and in which
knowledge of the Science and Technology is needed,
whether in the primary, secondary or tertiary sector
scope. He/she will be able to conduct research and
studies applied to the area; intermediary management in
job posts accessible via public contest; in private
institutions or NGOs; specialized attendance in banks or
other financial institutions; technical positions in
information technology; intermediary management in 5
natural resources and in science-technology-based
enterprises; acting in business (sales and product and
service management).
Course Website: http://www.ect.ufrn.br/bct

Website do curso: http://www.ect.ufrn.br/bct

BIBLIOTECONOMIA

BIBLIOTECONOMY

Dados do Curso:
Centro: CCSA – Centro de Ciências Sociais
Aplicadas (Natal)
Título: Bacharel em Biblioteconomia
Turnos:
Vespertino
Duração Média:
08 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - 35 (1º semestre)

Course Info :
Center: Applied Social Sciences Center – CCSA (Natal)
Title: Bachelor in Biblioteconomy
Shift:
Afternoons
Average Duration:
08 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010 - 35 (1st semester)

Perfil do Profissional :
O Bibliotecário tem na informação o seu
instrumento de trabalho. Deve ser capaz de
selecionar as principais fontes de informação para
determinados assuntos e estar apto a registrar e
tratar documentos, utilizando diferentes técnicas
manuais e automatizadas de armazenagem e
recuperação. Sua habilitação permite-lhe ainda
fazer pesquisas bibliográficas, organizar e
administrar bibliotecas e centros de documentação.

Professional Profile:
The Librarian’s work tool is the information. He/she
must be capable of selecting the main sources of
information for certain subjects and being apt to register
and handle documents, using different manual and
automated stockpiling and retrieval techniques. His/her
major enables him/her to perform bibliographic
research, organize and manage libraries and
documentation centers.

Campos de Atuação:
Bibliotecas, centros de documentação, de
informação e de pesquisa, arquivos históricos,
administrativos e especializados, centros de lazer de
cultura, galerias de arte e museus, empresas de
comunicação, serviços de informação utilitária,
prestação de serviços na área de informação,

Field of Work:
Libraries, documentation centers, of information and
research, historical files, administrative and specialized,
leisure and culture centers, art galleries and museums,
communication companies, utilitary information
services, service offer in the information field,
discotheques, film libraries, video clubs, newspaper
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discotecas, cinematecas, vídeos-clubes,
hemerotecas, editoras, empresas, ou como
autônomo, prestando assessorias (parlamentares,
empresariais, jurídicas e educacionais).

library, publishing houses, companies, or as an
independent worker, offering advisory (parliamentary,
business, legal and educational).
Course Website:
http://sol.ccsa.ufrn.br/ccsa/areas/biblio/biblioteconomia/

Website do curso:
http://sol.ccsa.ufrn.br/ccsa/areas/biblio/biblioteconomia/

BIOMEDICINA

BIOMEDICINE

Dados do Curso:
Centro: CB – Centro de Biociências (Natal)
Título: Bacharel em Biomedicina
Turnos:
Matutino e Vespertino ou Noturno
Duração Média:
09 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - 40 (2º semestre) (Matutino e vespertino)
30 (2º semestre) (Noturno)

Course Info:
Center: CB – Biosciences Center (Natal)
Title: Bachelor in Biomedicine
Shift:
Mornings and Afternoons or Evenings
Average Duration:
09 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010 - 40 (2nd semester) (Mornings and Afternoons)
30 (2nd semester) (Evenings)

Perfil do Profissional :
O Biomédico é o profissional capacitado para o
exercício de atividades em todos os níveis de
atenção a saúde, atuando em equipes
multidisciplinares de saúde, como: pesquisador nas
áreas de morfofisiologia, biologia e genética,
imunologia, microbiologia, parasitologia, dentre
outras; pode ser técnico de nível superior nas
atividades complementares de diagnósticos
bioquímicos, por imagem e de engenharia genética.

Professional Profile :
The Biomedician is the professional skilled for the
performance of activities in all levels of healthcare,
acting in healthcare multidisciplinary teams, such as:
researcher in the areas of morpho-physiology, biology
and genetics, immunology, microbiology, parasitology,
among others; he/she can be higher education technician
in the complementary activities of image biochemical
diagnoses and genetic engineering.

Campos de Atuação:
Laboratórios, empresas de consultoria, instituições
de atenção à saúde.
Website do curso: http://prograd.ufrn.br/

Field of Work:
Labs, consulting companies, healthcare institutions.
Course Website: http://prograd.ufrn.br/

CIÊNCIAS ATUARIAIS

ACTUARIAL SCIENCES

Dados do Curso:
Centro: Centro de Ciências Exatas e da Terra CCET (Natal)
Título: Bacharel em Ciências Atuariais
Turnos:
O curso é preferencialmente noturno, observando
que poderão ser atribuídas atividades acadêmicas no

Course Info:
Center: Exact and Earth Sciences Center - CCET
(Natal)
Title: Bachelor in Actuarial Sciences
Shift:
The course is mainly nocturnal, noting that the student
may have to attend academic activities in the afternoons.
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período vespertino.
Duração Média:
08 semestres entrando diretamente pelo
vestibular/2010; 02 ou 03 semestres pós-BC&T.
Oferta de vagas no Vestibular:
2010: 40 (1º semestre)
Vagas previstas para reingresso específico pósBC&T: 20 vagas (2012)

Average Duration:
08 semesters entering directly through the
vestibular/2010; 02 or 03 semesters after Bachelor in
Science and Technology - BC&T.
Openings offered in Vestibular:
2010: 40 (1st semester)
Openings expected for specific reentrance after
Bachelor in Science and Technology - BC&T: 20
openings (2012)
7

Perfil do Profissional :
O formando deverá dominar os conhecimentos e
técnicas da Ciência Atuarial e da Estatística para
calcular riscos e probabilidades, avaliar operações
pertinentes a reservas técnicas e matemáticas de
empresas privadas e de Previdência Social,
operadoras de seguro, resseguros, prêmios, sorteios
e títulos de capitalização.
Campos de Atuação:
Instituições de previdência pública ou privada,
empresas comerciais, industriais, seguradoras,
bancos e órgãos governamentais dos ramos de
previdência e de pecúlio de seguros.

Professional Profile:
The graduate must rule the knowledge and techniques of
the Actuarial Science and Statistics in order to calculate
risks and probabilities, to evaluate operations relative to
technical and mathematical reserves of private
companies and of social security, insurance companies,
reinsurances, prizes, lottery and capitalization bonds.
Field of Work:
Public or private social security institutions, commercial
companies, industrial, insurers, banks and governmental
offices of the social security and of the insurance
benefits sector.
Course Website: http://www.prograd.ufrn.br

Website do curso: http://www.prograd.ufrn.br

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

BIOLOGICAL SCIENCES

Dados do Curso:
Centro: CB – Centro de Biociências (Natal)
Título: Bacharel ou Licenciado em Ciências
Biológicas
Turnos:
Matutino e Vespertino (Bacharelado); Matutino e
Vespertino (Licenciatura); Noturno - (Licenciatura)
Duração Média:
10 semestres (Licenciatura e Bacharelado –
Diurno); 12 semestres (Licenciatura – Noturno)
Oferta de vagas no Vestibular:
2010- 20 (1º semestre) e 20(2° semestre)
Bacharelado (Matutino e Vespertino);15 (1º
semestre) e 15 (2°semestre) Licenciatura (Matutino
e Vespertino); 35 (1º semestre) e 35 (2º semestre)
Licenciatura (Noturno).

Course Info:
Center: CB – Biosciences Center (Natal)
Title: Bachelor or Licentiate in Biological Sciences
Shift:
Mornings and Afternoons (Bachelor); Mornings and
Afternoons (License); Evenings - (License)
Average Duration:
10 semesters (License and Bachelor – Mornings); 12
semesters (License –Evenings)
Openings offered in Vestibular:
2010- 20 (1st semester) and 20 (2nd semester) Bachelor
(Mornings and Afternoons); 15 (1st semester) and 15
(2nd semester) License (Mornings and Afternoons); 35
(1st semester) and 35 (2nd semester) License (Evenings).

Perfil do Profissional :
Compete ao Bacharel em Ciências Biológicas:

Professional Profile:
It is the Bachelor in Biological Sciences assignment to
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formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa
científica básica e aplicada nos vários setores da
Biologia, ou relacionados à preservação,
saneamento e melhoramento do meio ambiente;
orientar, dirigir, assessorar e prestar consultoria a
instituições diversas; realizar perícias, emitir e
assinar laudos técnicos e pareceres; atuar como
docente em instituições de ensino superior e
pesquisa. O Licenciado está apto a ensinar no
ensino fundamental e médio.

formulate and to develop study, project or basic and
applied scientific research in the several sectors of
Biology, or related to the environmental preservation,
sanitation and improvement; to guide, manage, advise
and offer consultancy to several institutions; to perform
technical reports, to issue and sign technical test results
and written reports; to act as professor in higher
education and research institutions. The Licentiate is
also apt to teach in elementary and high school
8
education.

Campos de Atuação:
Seu campo de atuação se dá em instituições
educacionais e de pesquisa, órgãos governamentais,
empresas públicas e privadas, indústrias, hospitais,
laboratórios, museus e similares, jardins zoológicos
e botânicos, parques e reservas naturais, estações
bioecológicas e áreas de proteção ambiental,
empresas de turismo ecológico, imprensa,
herbários, biotérios, criadouros, estações de cultivo,
e como autônomo.

Field of Work:
His/her field of work takes place in educational and
research institutions, governmental offices, public and
private companies, industries, hospitals, labs, museums
and equivalent, zoos and botanic gardens, natural parks
and reserves, bio-ecological stations and environmental
protected areas, ecotourism agencies, press, herbaria,
bioterium, breeding places, cultivation stations, and as
an independent worker.
Course Website:
http://www.cb.ufrn.br/conteudo/cursos/biologia/biologia.htm

Website do curso:
http://www.cb.ufrn.br/conteudo/cursos/biologia/biologia.htm

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

ACCOUNTING

Dados do Curso :
Centro: CCSA – Centro de Ciências Sociais
Aplicadas (Natal) e CERES – Centro de Ensino
Superior do Seridó (Caicó)
Título: Bacharel em Ciências Contábeis
Turnos:
Natal: Matutino ou Noturno
Caicó: Matutino e Noturno

Course Info :
Center: Applied Social Sciences Center - CCSA (Natal)
and CERES – Higher Education Center of Seridó
(Caicó)
Title: Bachelor in Accounting
Shift:
Natal: Mornings or Evenings
Caicó: Mornings and Evenings

Duração Média:
10 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - Natal: 45 (1º semestre) e 45 (2º semestre)
Matutino; 40 (1º semestre) e 40 (2º semestre) Noturno
Caicó: 45 (1º semestre) Matutino e Noturno

Average Duration:
10 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010 - Natal: 45 (1st semester) and 45 (2nd semester)
Mornings; 40 (1st semester) and 40 (2nd semester) –
Evenings
Caicó: 45 (1st semester) Mornings and Evenings

Perfil do Profissional :
O Contador pode atuar das seguintes formas:
profissional autônomo, sócio de empresa ou

Professional Profile:
The Accountant can act in the following ways: as an
independent worker; company partner or technical
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prestador de serviços técnicos de contabilidade,
auditoria e consultorias; funcionário responsável
nas áreas de contabilidade, auditoria interna,
controladoria e orçamento financeiro, consultoria
fiscal-tributária, custos e planejamento gerencial e
análise das demonstrações contábeis de entidades
públicas ou particulares; perícias contábeis judiciais
ou extrajudiciais; avaliação de bens patrimoniais;
constituição, incorporação, cisão, fusão ou
liquidação de empresas; magistério superior;
servidor público em todas as instâncias
governamentais.
Campos de Atuação:
Empresas públicas e privadas, órgãos
governamentais, como autônomo, consultorias,
instituições de ensino superior e de pesquisa.

accounting, auditing and consulting service provider;
employee responsible for the accounting area, internal
audit, control and financial budget, fiscal-tax consulting,
costs and managerial planning and accounting statement
analysis of public or private organizations; legal or
extralegal accounting analysis; assets evaluation;
constitution, incorporation, division, merger or
liquidation of companies; higher education teaching;
public servant in all governmental levels.
9

Field of Work:
Public and private companies, governmental offices, as
independent worker, consultancy, higher education and
research institutions.
Course Website: http://sol.ccsa.ufrn.br/ccsa/areas/cont/contabeis/

Website do curso:
http://sol.ccsa.ufrn.br/ccsa/areas/cont/contabeis/

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

COMPUTER SCIENCE

Dados do Curso:
Centro: Centro de Ciências Exatas e da Terra
(Natal)
Título: Bacharel em Ciências da Computação
Turnos:
Matutino e Vespertino
Duração Média:
10 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010- 53 (1º semestre)

Course Info :
Center: Exact and Earth Sciences Center (Natal)
Title: Bachelor in Computer Science
Shift:
Mornings and Afternoons
Average Duration:
10 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010- 53 (1st semester)

Perfil do Profissional :
Este profissional está apto a: desenvolver softwares
básicos, analisar e desenvolver sistemas aplicativos
customizados; fazer automação de sistemas
informatizados; instalar e gerenciar redes de
computadores; desenvolver aplicações multimídia
para fins educacionais; desenvolver e manter
sistemas de bancos de dados; aplicar técnicas de
Inteligência Artificial e criar jogos e programas de
simulação; criar e manter sites e domínios na
Internet, planejar e criar Intranets, instalar
provedores de acesso à Internet e outras redes;
desenvolver e gerenciar sistemas de controle de
recursos em geral; e atuar em conjunto com

Professional Profile:
This Professional is apt to: develop basic software,
analyze and develop customized application systems;
perform automation of informatics systems; install and
manage computer networks; develop multimedia
applications for educational purposes; develop and
maintain database systems, apply Artificial Intelligence
techniques and create games and simulation programs;
create and maintain sites and domains in the internet,
plan and create Intranets, install access providers to the
internet and other networks; develop and manage
resources control systems in general; and to act in
conjunction with professionals from other areas in
informatics applications: Medicine, Education,
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profissionais de outras áreas em aplicações da
informática: Medicina, Educação, Marketing e
Propaganda, CAD/CAM, Turismo, Administração,
Economia, dentre outras atividades.

Marketing and Advertising, CAD/CAM, Tourism,
Management, Economy, among others.

Campos de Atuação:
Empresas de todos os setores, públicas e privadas;
indústrias da área de informática; grupos
financeiros; instituição de ensino e pesquisa,
públicas e privadas.

Field of Work:
Companies from all sectors, public and private;
informatics industries; finance groups; public and
private education and research institutions.
10
Course Website: http://www.dimap.ufrn.br/ccc.html

Website do curso: http://www.dimap.ufrn.br/ccc.html

CIÊNCIAS ECONÔMICAS

ECONOMIC SCIENCES

Dados do Curso:
Centro: CCSA – Centro de Ciências Sociais
Aplicadas (Natal)
Título: Bacharel em Ciências Econômicas
Turnos:
Matutino ou Noturno
Duração Média:
09 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - 52 (1º semestre) – Noturno; 52 (2º semestre)
Matutino

Course Info :
Center: Applied Social Sciences Center - CCSA (Natal)
Title: Bachelor in Economic Sciences
Shift:
Mornings or Evenings
Average Duration:
09 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010 - 52 (1st semester) – Evenings; 52 (2nd semester)
Mornings

Perfil do Profissional:
O profissional de Economia é um cientista social
que se preocupa com as leis gerais da sociedade,
relativas à gênese e evolução da produção,
circulação e distribuição de riqueza. Está apto a
atuar no planejamento econômico-financeiro e
administrativo, na pesquisa e análise de mercados e
preços, renda nacional, conjuntura econômica, custo
de vida e salários, além de determinar o nível de
produção, fixar preços, analisar custos, efetuar
perícia e avaliações econômicas, prestar assessoria
de economia e finanças, nos setores público ou
privado (indústria, comércio e serviços).

Professional Profile:
The Economy Professional is a social scientist who
deals with the general laws of society, relative to the
genesis and evolution of production, circulation and
distribution of wealth. He/she is apt to act in the
economical-financial and administrative planning, in
research and market and prices analysis, national
income, economical conjuncture, cost of living and
wages, in addition to determining the level of
production, establishing prices, analyzing costs, perform
analysis and economical assessments, to offer economy
and finance advisory, in the public and private sectors
(industry, commerce and service).

Campos de Atuação:
Indústrias em geral, órgãos públicos, empresas de
planejamento, assessoria e consultoria de projetos,
instituições de pesquisa, instituições financeiras e
instituições de ensino superior e de pesquisa.

Field of Work:
Industries in general, public offices, planning
companies, advisory and project consultancy, research
institutions, finance institutions and higher education
and research institutions.

Website do curso:
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http://sol.ccsa.ufrn.br/ccsa/areas/eco/economia/

Course Website: http://sol.ccsa.ufrn.br/ccsa/areas/eco/economia/

CIÊNCIAS SOCIAIS

SOCIAL SCIENCES

Dados do Curso:
Centro: CCHLA – Centro de Ciências Humanas,
Letras e Artes (Natal)
Título: Bacharel ou Licenciado em Ciências Sociais
Turnos:
Matutino (Bacharelado) e Noturno (Licenciatura)
Duração Média:
08 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - 50 (1º semestre) - Bacharelado e 50 (1º
semestre) - Licenciatura

Course Info :
Center: Humanities, Letters and Arts Center - CCHLA
(Natal)
Title: Bachelor or Licentiate in Social Science
11
Shift:
Mornings (Bachelor) and Evenings (License)
Average Duration:
08 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010 - 50 (1st semester) – Bachelor and 50 (1st
semester) - License

Perfil do Profissional:
O Bacharel em Ciências Sociais está capacitado
para atuar, fundamentalmente, em pesquisas
básicas, e aplicadas, voltadas tanto para a reflexão e
produção teórica e específica das áreas de
antropologia, ciência política e sociologia, como
também está apto a prestar assessoria e
planejamento a empresas privadas e públicas. O
Licenciado está apto a ensinar na educação básica
nas áreas das ciências sociais. Ambos podem
também seguir carreira acadêmica em instituições
de ensino superior ou de pesquisa.

Professional Profile:
The Bachelor in Social Sciences is apt to act, mainly, in
basic and applied research, connected both for the
reasoning and theoretical production and specific of the
anthropology, political science and sociology areas, as
well as is apt to offer advisory and planning to private
and public companies. The Licentiate is apt to teach in
the basic education in the social sciences areas. Both are
apt to pursue academic career in higher education and
research institutions.

Campos de Atuação:
O Bacharel atua em Instituições de ensino superior
e de pesquisa, instituições governamentais e
organizações não-governamentais, e empresas de
consultoria. O Licenciado, no ensino básico da rede
pública e privada.

Field of Work:
The Bachelor acts in higher education and research
institutions, governmental and non-governmental
institutions, consulting companies, whereas the
Licentiate acts in the basic education of the public and
private sectors.

Website do curso: http://www.nexusonline.com.br/ccs/

Course Website: http://www.nexusonline.com.br/ccs/

COMUNICAÇÃO SOCIAL

SOCIAL COMMUNICATION

Dados do Curso :
Centro: CCHLA – Centro de Ciências Humanas,
Letras e Artes (Natal)
Título: Bacharel em Comunicação Social Habilitação: Publicidade e Propaganda; Jornalismo
ou Radialismo.
Turnos:

Course Info:
Center: Humanities, Letters and Arts Center - CCHLA
(Natal)
Title: Bachelor in Social Communication – Major in:
Publicity and Advertising; Journalism and Radialism.
Shift:
Journalism – Afternoons or Evenings
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Jornalismo - Vespertino ou Noturno
Radialismo - Vespertino ou Noturno
Publicidade e Propaganda - Noturno
Duração Média:
09 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - Jornalismo: 40 (1º semestre) - Vespertino e
40 (2º semestre) - Noturno;
Radialismo: 30 (1º semestre) – Vespertino e 30 (2º
semestre) – Noturno;
Publicidade e Propaganda: 40 (1º semestre) e 40 (2º
semestre) - Noturno

Radialism – Afternoons or Evenings
Publicity and Advertising - Evenings
Average Duration:
09 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010 - Journalism: 40 (1st semester) – Afternoons and
40 (2nd semester) - Evenings;
Radialism: 30 (1st semester) – Afternoons and 30 (2nd
semester) – Evenings;
Publicity and Advertising: 40 (1st semester) and 40 (2nd 12
semester) - Evenings

Perfil do Profissional:
Compete ao comunicador, tanto como jornalista ou
radialista, a apuração, interpretação, registro e
divulgação de fatos de interesse da sociedade. O
jornalista exerce suas atividades como repórter,
pauteiro, chefe de reportagem, editor de imagens,
editor de jornais, de cadernos de programas em
rádios de TVs, produtor, chefe de redação, diretor
de redação, e ainda como assessor de imprensa,
entre outras. O radialista atua na direção e produção
de programas de rádio e televisão; lida com a
produção de programas, desde a roteirização até a
edição final, nas áreas de documentários, programas
institucionais, educativos, de treinamento, etc. A
atividade desse profissional exige, além da
capacidade administrativa, um amplo conhecimento
das linguagens radiofônicas e televisivas, uma vez
que também responde pelas funções de
planejamento.
O Bacharel em Publicidade e Propaganda deverá
ser formado com conhecimentos da comunicação,
linguagem, estética e tecnologia da comunicação,
visando desenvolver e propor soluções de
comunicação eficazes para os objetivos de
negócios, anunciantes e institucionais.

Professional Profile:
It is the communicator assignment, both as journalist or
radialist, the checking, interpretation, registration and
advertisement of information concerning the society.
The journalist works as reporter, news editor, report
chief, image editor, newspaper editor, program editor in
radio or TV, producer, managing editor, editorial
director, as well as press advisor, among others. The
radialist acts in the direction and production of radio and
TV programs; he/she deals with program production,
from the scripting to the final edit, in the areas of
documentary, institutional programs, educational,
training, etc. The activity of this professional demands,
in addition to administrative capacity, a wide knowledge
of radiophonic and television languages, since he/she is
also responsible for the planning functions. The
Bachelor in Publicity and Advertising shall be graduated
with knowledge from communication, language,
aesthetics and communication technology with a view to
developing and proposing communication solutions
efficient for the objectives of business, advertisers and
institutional.

Campos de Atuação:
Jornais, revistas, rádio, televisão, agências de
publicidade e propaganda, órgãos públicos,
empresas privadas e entidades, em assessorias de
comunicação ou de imprensa.
Para o Bacharel em Publicidade o campo é amplo,
podendo atuar em: agências de publicidade e
propaganda, emissoras de rádio e TV, empresas
jornalísticas, assessorias especializadas em

Field of Work:
Newspapers, magazines, radio, television, publicity and
advertising agencies, public offices, private companies
and institutions, communication and press advisory
offices. For the Bachelor in Publicity the field is wide,
and he/she can act in: publicity and advertising
agencies, radio and TV stations, journalistic companies,
consultants specialized in marketing, graphic
composition of magazines, newspapers and books;
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marketing, composição gráfica de revistas, jornais e
livros, produtoras de jingles, filmes e spots,
desenvolvendo as funções de direção, planejamento
e criação, dentre outras.

jingle, movies and spots producers, performing the
functions of direction, planning and creation, among
others.
Course Website: http://www.decom.ufrn.br/

Website do curso: http://www.decom.ufrn.br/

DANÇA

DANCE

Dados do Curso:
Centro: Centro de Ciências Humanas, Letras e
Artes - CCHLA (Natal)
Título: Licenciado em Dança
Turnos:
Noturno
Duração Média:
08 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010: 40 (1º semestre)

Course Info :
Center: Humanities, Letters and Arts Center - CCHLA
(Natal)
Title: Licentiate in Dance
Shift:
Evenings
Average Duration:
08 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010: 40 (1st semester)

Perfil do Profissional :
Deverá ter conhecimentos sobre a arte da dança em
seus aspectos históricos, artísticos, pedagógicos,
científicos e profissionais pautados em atitude ética
e reflexiva.

Professional Profile:
He/she must have knowledge about the art of dancing in
its historical, artistic, pedagogic, scientific and
professional aspects, based in ethical and reflective
attitude.

Campos de Atuação:
Instituições de ensino da rede básica, pública e
privada, podendo também atuar em outros espaços
sociais que possibilitem a atividade artística como
expressão cultural.

Field of Work:
Education institutions from the basic network, public
and private, with the possibility of acting also in other
social spaces which enable the artistic activity as a
cultural expression.

Website do curso: http://www.cchla.ufrn.br

Course Website: http://www.cchla.ufrn.br

DESIGN

DESIGN

Dados do Curso:
Centro: Centro de Ciências Humanas, Letras e
Artes - CCHLA (Natal)
Título: Bacharel em Design
Turnos:
Matutino e Vespertino
Duração Média:
09 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010: 40 (2º semestre)

Course Info :
Center: Humanities, Letters and Arts Center - CCHLA
(Natal)
Title: Bachelor in Design
Shift:
Mornings and Afternoons
Average Duration:
09 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010: 40 (2nd semester)
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Perfil do Profissional :
Deverá ser formado com conhecimentos na área do
projeto de produto e comunicação visual, com
aplicações na criação de objetos, máquinas,
ambientes, cartazes, livros, revistas, displays,
documentos audiovisuais, interfaces de programas
de computação, websites e moda, dentre outras
possibilidades.

Professional Profile:
He/she must be graduated with knowledge in the area of
product project and visual communication, with
applications in the creation of objects, machines,
environments, posters, books, magazines, displays,
audiovisual documents, computer program interfaces,
websites and fashion, among other possibilities.

Campos de Atuação:
Empresas privadas e outros espaços que
desenvolvam a criação de produtos e comunicação
visual, tais como: indústrias, agências de
publicidade, gráficas, empresas de webdesign,
programação visual, pesquisa, consultoria em
design e áreas afins.

14
Field of Work:
Private companies and other spaces which develop the
creation of products and visual communication, such as:
industries, publicity agencies, print shops, web design
companies, visual programming, research, consulting in
design and related areas.
Course Website: http://www.cchla.ufrn.br

Website do curso: http://www.cchla.ufrn.br

DIREITO

LAW

Dados do Curso:
Centro: CCSA – Centro de Ciências Sociais
Aplicadas (Natal) e CERES – Centro de Ensino
Superior do Seridó (Caicó)
Título: Bacharel em Direito
Turnos:
Natal: Matutino ou Noturno
Caicó: Vespertino e Noturno

Course Info:
Center: Applied Social Sciences Center - CCSA (Natal)
and CERES – Higher Education Center of Seridó
(Caicó)
Title: Bachelor in Law
Shift:
Natal: Mornings or Evenings
Caicó: Afternoons and Evenings

Duração Média:
Natal:10 semestres – Matutino; 11 semestres –
Noturno
Caicó: 11 semestres

Average Duration:
Natal:10 semesters – Morning; 11 semesters – Evening
Caicó: 11 semesters

Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - Natal: 45 (1º semestre) e 45 (2º semestre) –
Matutino; 45 (1º semestre) e 45 (2º semestre) –
Noturno
Caicó: 45 (1º semestre)

Perfil do Profissional :
O Bacharel em Direito atua nas áreas de Advocacia,
Magistratura, Ministério Público, Defensoria
Pública, Diplomacia e assessoria jurídica de caráter
diverso (parlamentar, empresarial, etc). O
profissional poderá ainda ingressar no magistério

Openings offered in Vestibular:
2010 - Natal: 45 (1st semester) and 45 (2nd semester) –
Mornings; 45 (1st semester) and 45 (2nd semester) –
Evening
Caicó: 45 (1st semester)

Professional Profile:
The Bachelor in Law acts in the areas of Law Practice,
Magistracy, Public Ministry, Public Defender,
Diplomacy and legal advisory of diverse character
(parliamentary, business, etc). The professional is also
apt to work in higher education institutions as professor,
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superior, atuar em vários setores do serviço público
e privado.

and act in various areas of the public and private sector.

Campos de Atuação:
Instituições públicas, empresas privadas, como
profissional liberal, instituições de ensino superior.

Field of Work:
Public Institutions, private companies, as independent
worker, higher education institutions.

Website do curso: http://sol.ccsa.ufrn.br/ccsa/areas/dir/direito/

Course Website: http://sol.ccsa.ufrn.br/ccsa/areas/dir/direito/
15

ECOLOGIA

ECOLOGY

Dados do Curso:
Centro: CB – Centro de Biociências (Natal)
Título: Bacharel em Ecologia
Turnos:
Matutino e Vespertino ou Noturno
Duração Média:
10 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - 40 (2º semestre) - Matutino e vespertino;
40 (2º semestre) - Noturno

Course Info :
Center: CB – Biosciences Center (Natal)
Title: Bachelor in Ecology
Shift:
Mornings and Afternoons or Evenings
Average Duration:
10 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010 - 40 (2nd semester) – Mornings and Afternoons;
40 (2nd semester) - Evenings

Perfil do Profissional:
Ao Ecólogo cabe desenvolver as seguintes
atividades: educação ambiental; confecção de
relatórios de impacto ambiental; auditoria e
consultoria ambiental; gerenciamento de atividades
ambientais em empresas; pesquisa científica e
administração em reservas biológicas e áreas de
preservação ambiental; elaboração de pareceres
técnicos; assessoria e coordenação de projetos e
estudos que envolvam questões relativas ao meio
ambiente.

Professional Profile:
It is the Ecologist’s assignment to develop the following
activities: environmental education; environmental
impact report elaboration; environmental auditing and
consulting; environmental activities management in
companies; scientific research and management in
biological reserves and environmental protected areas;
elaboration of technical reviews; advisory and
coordination of projects and studies which involve
issues related to the environment.

Campos de Atuação:
Instituições de ensino superior e de pesquisa,
escolas, organizações não-governamentais,
mineradoras, madeireiras, órgãos públicos,
empresas de turismo, empresas de reciclagem,
parques e reservas ecológicas, empresas de
consultoria ambiental.

Field of Work:
Higher education and research institutions, schools, nongovernmental organizations, mining companies, timber
industries, public offices, tourism agencies, recycling
companies, ecological parks and reserves,
environmental consulting companies.

Website do curso: http://www.ecologia.ufrn.br/
Course Website: http://www.ecologia.ufrn.br/
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

ARTISTIC EDUCATION

Dados do Curso:
Centro: CCHLA – Centro de Ciências Humanas,
Letras e Artes (Natal)
Título: Licenciado em Educação Artística
Turnos:
Matutino
Duração Média:
09 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
Curso em extinção.

Course Info:
Center: Humanities, Letters and Arts Center - CCHLA
(Natal)
Title: Licentiate in Artistic Education
Shift:
Mornings
Average Duration:
16
09 semesters
Openings offered in Vestibular:
Course in process of extinction.

Perfil do Profissional:
O Licenciado está apto a exercer atividades
docentes na área de Educação Artística (Artes
Cênicas, Artes Plásticas), no ensino fundamental,
médio e superior. Pode atuar também na supervisão
e assessoramento de empreendimentos artísticos nas
áreas de ensino, comunicação, animação cultural e
industrial.

Professional Profile:
The Licentiate is apt to work as teacher in the area of
Artistic Education (Scenic Arts, Plastic Arts), in the
elementary and high school as well as in the higher
education. He/she can also act in the supervision and
advisory of artistic enterprises in the areas of teaching,
communication, cultural and industrial entertainment.

Campos de Atuação:
Rede pública e privada de ensino básico,
instituições de ensino superior, órgãos públicas e
empresas privadas.

Field of Work:
Basic education public and private network, higher
education institutions, public authorities and private
companies.

Website do curso: http://www.prograd.ufrn.br/

Course Website: http://www.prograd.ufrn.br/

EDUCAÇÃO FÍSICA

PHYSICAL EDUCATION

Dados do Curso:
Centro: CCS – Centro de Ciências da Saúde (Natal)
Título: Licenciado ou Bacharel em Educação Física
Turnos:
Matutino e Vespertino – Licenciatura; Vespertino e
Noturno - Bacharelado
Duração Média:
08 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - Licenciatura: 40 (1º semestre) e,
Bacharelado: 40 (2º semestre)

Course Info:
Center: Health Sciences Center - (Natal)
Title: Licentiate or Bachelor in Physical Education
Shift:
Mornings and Afternoons – License; Afternoons and
Evenings – Bachelor
Average Duration:
08 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010 – License: 40 (1st semester) and Bachelor: 40 (2nd
semester)

Perfil do Profissional :
O Licenciado atua nas áreas de atividades físicas,
desportos e similares, estando apto a ensinar na
educação infantil, no ensino fundamental e médio e

Professional Profile:
The Licentiate acts in the areas of physical activities,
sports and similar. Therefore he/she is apt to teach in
primary school, in the elementary and high school and
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na educação profissional. O Bacharel trabalha em
espaços não escolares, tais como clubes e
academias, dentre outros, onde coordena, planeja,
programa, supervisiona, dinamiza, dirige, organiza,
avalia e executa trabalhos, programas, planos e
projetos de modo a atender as diferentes
manifestações e expressões da atividade
física/movimento humano; presta serviços de
auditoria, consultoria, e assessoria; participa de
equipes multidisciplinares e interdisciplinares;
elabora informes técnicos, científicos e
pedagógicos.

in the professional education. The Bachelor works in
non-schooling spaces, such as clubs and academies,
among others, where he/she coordinates, plans,
programs, supervises, boosts, runs, organizes, evaluates
and executes programs, plans and projects as to meet the
different expressions of the physical activity/human
movement; he/she offers services in auditing, consulting
and advisory; takes part of multidisciplinary and
interdisciplinary teams; creates technical, scientific and
17
pedagogic papers.

Campos de Atuação:
Instituições da educação básica das redes pública e
privada de educação; clubes, academias de ginástica
e musculação, centros de pesquisa e laboratórios de
fisiologia do exercício, centros esportivos, centros
de reabilitação física, empresas, órgãos
governamentais, dentre outros.

Field of Work:
Basic education institutions of the public and private
sector; clubs, gymnastics and bodybuilding academies,
research centers and labs for the physiology of the
exercise, sports centers, physical rehabilitation centers,
companies, governmental offices, among others. .
Course Website: http://prograd.ufrn.br/

Website do curso: http://prograd.ufrn.br/

ENFERMAGEM

NURSING

Dados do Curso:
Centro: CCS – Centro de Ciências da Saúde (Natal)
Título: Enfermeiro ou Licenciado em Enfermagem
Turnos:
Natal: Matutino e Vespertino.
Santa Cruz: Matutino e Vespertino.
Duração Média:
10 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - Em Natal: 50 (1º semestre) e 50 (2º
semestre) – apenas para a Formação de Enfermeiro;
Em Santa Cruz: 40 (2º semestre);

Course Info:
Center: Health Sciences Center - CCS (Natal)
Title: Nurse or Licentiate in Nursing
Shift:
Natal: Mornings and Afternoons.
Santa Cruz: Mornings and Afternoons.
Average Duration:
10 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010 – In Natal: 50 (1st semester) and 50 (2nd semester)
– only for the Nursing training;
In Santa Cruz: 40 (2nd semester);

A Licenciatura pode ser concluída posteriormente
por meio de Reingresso.

The License can be concluded afterwards by means of
Reentrance.

Perfil do Profissional:
O Enfermeiro está habilitado a fazer intervenções
nos processos individuais e coletivos de saúde,
doença, produção de serviços de saúde, formação
de profissionais e de investigação, exercendo ações
de promoção, proteção e de assistência integral a
indivíduos e/ou grupos sadios, doentes ou com

Professional Profile:
The Nurse is able to perform interventions in the
individual and collective processes of health and
sickness, health service production, professional training
and investigation, conducting actions of promotion,
protection and integral assistance to individuals and/or
groups which are sound, sick or at risk of disease and
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riscos de doença e morte, cuidando de todas as fases
evolutivas do homem. As atividades desenvolvidas
pelo enfermeiro são de natureza assistencial,
administrativa, educativa e de produção científica.
O Licenciado está apto a ensinar no ensino
fundamental, médio e profissional.

death, taking care of all human evolving stages. The
activities developed by the nurse are of healthcare,
administrative, educational and of scientific production
nature. The Licentiate is apt to teach in the elementary,
in high school and in the professional education.

Campos de Atuação:
O Enfermeiro atua em instituições de saúde
públicas e privadas, tais como hospitais, clínicas e
ambulatórios, instituições de ensino superior e
pesquisa, comunidades de bairro, dentre outras. O
Licenciado atua como professor na rede pública e
privada de ensino médio, em Escolas de
Enfermagem para formação de técnicos e auxiliares
de enfermagem e em programas de saúde.

Field of Work:
The Nurse acts in public and private healthcare
institutions, such as hospitals, clinics and ambulatories, 18
higher education and research institutions, neighborhood
communities, among others. The Licentiate acts as
teacher in the public and private network in high school,
in Nursing Schools for the training of nursing assistants
and in healthcare programs.
Course Website: http://www.prograd.ufrn.br

Website do curso: http://www.prograd.ufrn.br

ENGENHARIA AMBIENTAL

ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Dados do Curso:
Centro: Centro de Tecnologia - CT (Natal)
Título: Engenheiro Ambiental
Turnos:
Matutino e Vespertino
Duração Média:
04 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
40 vagas: Acesso através do vestibular para o curso
de Bacharelado em Ciências e Tecnologia, através
de reingresso específico.

Course Info:
Center: Technology Center - CT (Natal)
Title: Environmental Engineer
Shift:
Mornings and Afternoons
Average Duration:
04 semesters
Openings offered in Vestibular:
40 openings: Access through vestibular for the course
Bachelor in Science and Technology, through specific
reentrance.

Perfil do Profissional:
Deverá ser formado em conhecimentos
multidisciplinares que possibilitem a produção e
aplicação da ciência e tecnologia em processos de
desenvolvimento sustentável, voltado para as
questões de engenharia relacionadas com o meio
ambiente, tanto as de natureza antrópica como as de
preservação de ambientes naturais.

Professional Profile:
He/she must have training in multidisciplinary
knowledge which enables the production and
application of science and technology in sustainable
development processes, connected with the engineering
issues related to the environment, both of anthropogenic
nature as well as of natural environment protection.

Campos de Atuação:
Agências reguladoras e de consultoria técnica,
perícia e controle de qualidade realizando estudos
de caracterização ambiental, análise de
susceptibilidades e vocações naturais do ambiente,
elaboração de projetos, criação, geração e

Field of Work:
Regulatory and technical consultancy agencies, analysis
and quality control, conducting studies of environmental
characterization, analysis of environment susceptibilities
and natural vocations, project elaboration, creation,
generation and development of new technologies for the

GUIA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO - UNDERGRADUATE COURSES GUIDE

GUIA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO - UNDERGRADUATE COURSES GUIDE

desenvolvimento de novas tecnologias para
prevenção e controle da poluição ambiental ou que
possam minimizar os impactos ambientais, quer
sejam naturais ou de ação antrópica.

prevention and control of environmental pollution or
that can minimize the environmental impacts, whether
natural or of anthropogenic action.
Course Website: http://www.ct.ufrn.br

Website do curso: http://www.ct.ufrn.br

ENGENHARIA BIOMÉDICA

BIOMEDICAL ENGINEERING

Dados do Curso:
Centro: Centro de Tecnologia - CT (Natal)
Título: Engenheiro Biomédico
Turnos:
Noturno
Duração Média:
04 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
80 vagas: Acesso através do vestibular para o curso
de Bacharelado em Ciências e Tecnologia, através
de reingresso específico.

Course Info:
Center: Technology Center - CT (Natal)
Title: Biomedical Engineer
Shift:
Evenings
Average Duration:
04 semesters
Openings offered in Vestibular:
80 openings: Access through vestibular for the course
Bachelor in Science and Technology, through specific
reentrance.

Perfil do Profissional:
Deverá ter formação multidisciplinar que conjugue
os conhecimentos de Química, Física e Biologia,
bem como das engenharias para o desenvolvimento
de abordagens inovadoras aplicadas na prevenção,
diagnóstico e terapia de doenças.

Professional Profile:
He/she must have multidisciplinary training which
encompasses knowledge of Chemistry, Physics and
Biology, as well as of engineering for the development
of innovative approaches applied to the prevention,
diagnosis and treatment of diseases.

Campos de Atuação:
Indústrias e unidades produtoras no
desenvolvimento de manutenção de equipamentos
médicos- hospitalares, desenvolvendo produtos de
tecnologia assistiva, laser, ressonância magnética,
órgãos artificiais, biossensores, dentre outros.

Field of Work:
Industries and manufacturing units in the development
and maintenance of medical and hospital equipment,
developing assistive technology, laser and magnetic
resonance products, artificial organs, biosensors, among
others.

Website do curso: http://www.ct.ufrn.br

Course Website: http://www.ct.ufrn.br

ENGENHARIA CIVIL

CIVIL ENGINEERING

Dados do Curso:
Centro: CT – Centro de Tecnologia (Natal)
Título: Engenheiro Civil
Turnos:
Matutino, Vespertino e Noturno.
Duração Média:
10 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:

Course Info:
Center: CT – Technology Center (Natal)
Title: Civil Engineering
Shift:
Mornings, Afternoons and Evenings.
Average Duration:
10 semesters
Openings offered in Vestibular:
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2010 - 50 (1º semestre) e 50 (2º semestre)

2010 - 50 (1st semester) and 50 (2nd semester)

Perfil do Profissional :
O Engenheiro Civil formado pela UFRN tem um
perfil profissional generalista. Seu campo de
atuação está na elaboração de projetos,
planejamento, supervisão e fiscalização de obras de
infra-estrutura e moradias, tais como edifícios,
casas, pontes, aeroportos, obras hidráulicas e de
saneamento urbano. Poderá atuar como
administrador ou como profissional liberal. Poderá
contribuir também para a formação de novos
profissionais e para o desenvolvimento de novas
tecnologias.

Professional Profile:
The Civil Engineer graduated at UFRN has a generalist
professional profile. His/her field of work is in the
elaboration of projects, planning, supervision and
fiscalization of infrastructure works and housing, such
as buildings, houses, bridges, airports, hydraulic works
and urban sanitation. He/she is also apt to work as
administrator or as an independent worker. He/she can 20
also contribute for the training of new professionals and
for the development of new technologies.

Campos de Atuação:
Instituições públicas, empresas de projetos e de
consultoria, construtoras e empreiteiras, empresas
governamentais, instituições de ensino e de
pesquisa, públicas e privadas.

Field of Work:
Public institutions, project and consultancy companies,
construction companies and contractors, governmental
companies, public and private education and research
institutions.

Website do curso:

Course Website:

http://www.ct.ufrn.br/ct/conteudo/graduacao/eng_civil.htm

http://www.ct.ufrn.br/ct/conteudo/graduacao/eng_civil.htm

ENGENHARIA DE ALIMENTOS

FOOD ENGINEERING

Dados do Curso:
Centro: CT – Centro de Tecnologia (Natal)
Título: Engenheiro de Alimentos
Turnos:
Noturno
Duração Média:
12 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010: 40 vagas (2º semestre)

Course Info:
Center: CT – Technology Center (Natal)
Title: Food Engineer
Shift:
Evenings
Average Duration:
12 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010: 40 openings (2nd semester)

Perfil do Profissional :
O curso de graduação em Engenharia de Alimentos
da UFRN se propõe a formar Engenheiros de
Alimentos com formação generalista, capaz de
absorver e desenvolver novas tecnologias, atuando
crítica e criativamente na identificação e resolução
de problemas, considerando seus aspectos políticos,
econômicos, sociais, ambientais, regionais e
culturais, com visão ética e humanística, em
atendimento às demandas da sociedade. O curso
forma profissionais com conhecimentos necessários
para: desenvolver, executar e controlar projetos de

Professional Profile:
UFRN’s Undergraduate Course in Food Engineering
aims to train Food Engineers with generalist
background, capable of absorbing and developing new
technologies, acting critically and creatively in the
identification and resolution of problems, taking into
account their political, economical, social,
environmental, regional and cultural aspects, with
ethical and humanistic view, in response to meeting
society’s demands. The course trains professionals with
knowledge needed to: develop, execute and control
projects of installation or expansion of food industry; to
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instalação ou expansão de indústria de
alimentos; aproveitar, de maneira racional, as
matérias-primas agropecuárias e da pesca;
conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e
processos no campo da indústria
alimentícia; dentre outras habilidades e
competências.
Campos de Atuação:
Indústrias de alimentos, indústrias de equipamentos,
de aditivos e de ingredientes, universidades e/ou
órgãos de ensino tecnológico de alimentos, centros
e/ou núcleos de pesquisa, empresas de consultoria,
órgãos de fiscalização.

explore, in a rational way, the agricultural and fishing
raw materials; to conceive, design and analyze systems,
products and processes in the food industry field; among
other skills and competences.

Field of Work:
Food Industry, equipment industry, of additives and of
ingredients, universities and/or technological food
education institutions, research centers, consultancy
companies, fiscalization offices.
Course Website: http://www.ct.ufrn.br

Website do curso: http://www.ct.ufrn.br

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

COMPUTER ENGINEERING

Dados do Curso:
Centro: CT – Centro de Tecnologia (Natal)
Título: Engenheiro de Computação.
Turnos:
Matutino e Vespertino.
Duração Média:
04 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010: acesso através do vestibular para o curso
Bacharelado em Ciências e Tecnologia. Vagas
previstas através de reingresso específico pósBC&T 80 vagas - A partir de 2013.

Course Info:
Center: CT – Technology Center (Natal)
Title: Computer Engineer.
Shift:
Mornings and Afternoons.
Average Duration:
04 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010: Access through vestibular for the course Bachelor
in Science and Technology. Openings expected through
specific reentrance after the Bachelor in Science and
Technology 80 openings – From 2013 onwards.

Perfil do Profissional:
O Engenheiro de Computação está apto a
especificar, conceber, desenvolver, implementar,
adaptar, produzir, industrializar, instalar e manter
sistemas computacionais; integrar os recursos
físicos e lógicos necessários para o atendimento no
contexto informacional, computacional e de
automação de organizações em geral.

Professional Profile:
The Computer Engineer is apt to specify, conceive,
develop, implement, adapt, produce, industrialize, install
and maintain computational systems; integrate the
physical and logical resources needed for the attendance
in the informational, computational and automation
context of organizations in general.

Campos de Atuação:
Órgãos públicos, empresas governamentais e
privadas, tais como indústrias de informática,
instituições de ensino superior e de pesquisa.

Field of Work:
Public offices, governmental and private companies,
such as informatics industries, higher education and
research institutions.

Website do curso: http://www.engcomp.ufrn.br/

Course Website: http://www.engcomp.ufrn.br/
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ENGENHARIA DE MATERIAIS

MATERIALS ENGINEERING

Dados do Curso:
Centro: CT – Centro de Tecnologia (Natal)
Título: Engenheiro de Materiais
Turnos:
Vespertino ou Noturno.
Duração Média:
04 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
40 (vespertino) e 40 (Noturno)- Acesso através do
vestibular para o curso de Bacharelado em Ciências
e Tecnologia (reingresso específico).

Course Info:
Center: CT – Technology Center (Natal)
Title: Materials Engineer
Shift:
Afternoons or Evenings.
Average Duration:
04 semesters
Openings offered in Vestibular:
40 (afternoon) and 40 (Evening) – Access through
vestibular for the course Bachelor in Science and
Technology (specific reentrance).

Perfil do Profissional:
Profissional com perfil multi e interdisciplinar. A
ele compete: a supervisão, elaboração de estudos,
projetos, especificações, perícia e pareceres
técnicos; assistência, padronização, controle de
qualidade, montagem, operação e reparo de
equipamentos e outras atividades referentes aos
procedimentos tecnológicos na fabricação,
desenvolvimento e utilização de novos materiais
para a indústria e para aplicações tecnológicas.
Aplicações de materiais e processos para a
fabricação de dispositivos da indústria eletrônica,
em cerâmicas de alta performance e dispositivos de
controle de poluição, dentre outros.

Professional Profile:
Professional with a multidisciplinary profile. Among
his/her assignments are: supervision; study, project,
specifications, analysis and technical reviews
elaboration; assistance, standardization, quality control,
assembly, equipment operation and repair and other
activities related to the technological procedures in the
manufacturing, development and use of new materials
for the industry and for technological applications.
Material and processes application for the
manufacturing of electronic industry devices, in high
performance ceramics and pollution control devices,
among others.

Campos de Atuação:
Área de atuação: indústrias de diferentes setores,
como a automotiva, aeroespacial,
eletrônica, telecomunicações, metalúrgica e metalmecânica.

Field of Work:
Industries from different sectors, like automotive,
aerospace, electronics, telecommunications, metallurgy
and metal-mechanics.
Course Website: http://www.demat.ct.ufrn.br

Website do curso: http://www.demat.ct.ufrn.br

ENGENHARIA DE PETRÓLEO

PETROLEUM ENGINEERING

Dados do Curso:
Centro: Centro de Tecnologia - CT (Natal)
Título: Engenheiro de Petróleo
Turnos:
Vespertino
Duração Média:
04 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:

Course Info:
Center: Technology Center -CT (Natal)
Title: Petroleum Engineer
Shift:
Afternoons
Average Duration:
04 semesters
Openings offered in Vestibular:
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40 vagas: Acesso através do vestibular para o curso
de Bacharelado em Ciências e Tecnologia, através
de reingresso específico.

40 openings: Access through vestibular for the course
Bachelor in Science and Technology, through specific
reentrance.

Perfil do Profissional:
Deverá ter formação sólida em Física e Matemática
e conhecimentos politécnicos nas áreas de
mecânica, de materiais, elétrica e de produção além
das tecnologias de exploração de petróleo,
enfatizando os estudos de viabilidades técnicas e
econômicas, projetos, análise de valoração de
jazidas, supervisão e controle de processos,
modelagem e simulação e desenvolvimento de
novas técnicas para o melhor desempenho dos
processos industriais.

Professional Profile:
He/she must have a solid training in Physics and
Mathematics and polytechnic knowledge in the areas of
mechanic, materials, electric and production in addition
to the petroleum exploration technologies, stressing the
technical and economical feasibility surveys, projects, 23
beds evaluation analysis, processes supervision and
control, modeling and simulation and development of
new techniques for the better performance of the
industrial processes.

Campos de Atuação:
Empresas dos segmentos industriais do petróleo e
gás, integrando-se em equipes de trabalho que
atuem em uma das fases da cadeia produtiva do
petróleo e do gás natural - exploração, produção,
transporte, refino, comercialização, distribuição e
logística.

Field of Work:
Companies from the petroleum and gas industrial
segments, joining work teams which act in one of the
stages of the petroleum and natural gas productive chain
– exploration, production, transport, refinement,
commercialization, distribution and logistics.
Course Website: http://www.ct.ufrn.br

Website do curso: http://www.ct.ufrn.br

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

PRODUCTION ENGINEERING

Dados do Curso:
Centro: CT – Centro de Tecnologia (Natal)
Título: Engenheiro de Produção
Turnos:
Vespertino ou Noturno
Duração Média:
10 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - 45 (1º semestre) - Vespertino e
45 (2º semestre) - Noturno

Course Info:
Center: CT – Technology Center (Natal)
Title: Production Engineer
Shift:
Afternoons or Evenings
Average Duration:
10 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010 - 45 (1st semester) – Afternoon and
45 (2nd semester) - Evening

Perfil do Profissional:
O campo de atuação do Engenheiro de Produção
está relacionado às seguintes atividades: projetar,
implementar, gerenciar e aperfeiçoar sistemas
produtivos, industriais ou de serviços, através de
mudanças tecnológicas ou de gestão da produção,
sendo seus métodos aplicados também na
administração pública; desenvolver e implementar
programas de qualidade e produtividade.

Professional Profile:
The field of work of the Production Engineer is related
to the following activities: to project, implement,
manage and enhance productive, industrial or service
systems, through technological or production
management changes. His/her methods are also applied
in public administration; to develop and implement
quality and productivity programs.
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Campos de Atuação:
Todos os setores industriais, bancos, hospitais,
supermercados, órgãos públicos.

Field of Work:
All industrial sectors, banks, hospitals, supermarkets,
public offices.
Course Website: http://www.prograd.ufrn.br

Website do curso: http://www.prograd.ufrn.br

ENGENHARIA DE REDES DE
COMUNICAÇÃO

COMMUNICATION NETWORKS
ENGINEERING

Dados do Curso:
Centro: Centro de Tecnologia - CT (Natal)
Título: Engenheiro de Redes de Comunicação
Turnos:
Noturno
Duração Média:
04 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
50 vagas: Acesso através do vestibular para o curso
de Bacharelado em Ciências e Tecnologia, através
de reingresso específico.

Course Info:
Center: Technology Center - CT (Natal)
Title: Communication Networks Engineer
Shift:
Evenings
Average Duration:
04 semesters
Openings offered in Vestibular:
50 openings: Access through vestibular for the course of
Bachelor in Science and Technology, through specific
reentrance.

Perfil do Profissional:
Deverá ter conhecimentos sobre os fenômenos
físicos, desenvolvimento e funcionamento de
equipamentos, dispositivos, circuitos e sistemas de
comunicação, visando o desenvolvimento de
tecnologias básicas para projetar softwares,
implantar, operar e gerenciar redes de telefonia,
televisão e comunicação de dados, bem como
produzir conteúdos e construir aplicações
multimídia integrando todos os serviços de redes.

Professional Profile:
He/she must have knowledge about the physical
phenomena; development and operation of equipment,
devices, circuits and communication systems, with a
view to the development of basic technologies to design
software, implement, operate and manage telephony,
television and data communication networks, as well as
to produce contents and build multimedia applications
integrating all network services.

Campos de Atuação:
Setores econômicos que atendam a demanda da
área, tais como: concessionárias de
telecomunicações, provedores de serviço de redes,
empresas usuárias de serviço de redes, bancos e
instituições financeiras, empresas de processamento
de dados, empresas de consultoria, órgãos públicos,
instituições de pesquisa, indústrias de
telecomunicações.

Field of Work:
Economical sectors which attend the demand of the
area, such as: communication utility companies,
network service providers, network service user
companies, banks and financial institutions, data
processing companies, consulting companies, public
offices, research institutions, telecommunication
industries.
Course Website: http://www.ct.ufrn.br

Website do curso: http://www.ct.ufrn.br
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ENGENHARIA DE SOFTWARE

SOFTWARE ENGINEERING

Dados do Curso:
Centro: CCET- Centro de Ciências Exatas e da
Terra
Título: Bacharel em Engenharia de Software
Turnos:
Matutino e Vespertino.
Duração Média:
08 semestres.
Oferta de vagas no Vestibular:
2010: 40 para o 1º semestre.

Course Info:
Center: Exact and Earth Sciences Center - CCET
Title: Bachelor in Software Engineering
Shift:
Mornings and Afternoons.
Average Duration:
08 semesters.
Openings offered in Vestibular:
2010: 40 for the 1st semester.

Perfil do Profissional:
O formando em Engenharia de Software será capaz
de aplicar técnicas e práticas para planejar e
gerenciar uma equipe para desenvolver e
entregar produtos de software de qualidade, tais
como sistemas de informação coorporativos,
sistemas e portais Web, aplicações em telefones
celulares, e outros.

Professional Profile:
The graduate in Software Engineering will be able to
apply techniques and practices in order to plan and
manage a team to develop and deliver quality software
products, such as corporate information systems, web
portals and systems, mobile phone applications, among
others.

Campos de Atuação:
Pólos tecnológicos no Brasil e multinacionais na
indústria de software são possibilidades de carreira
para os formandos do curso. As oportunidades para
os profissionais de Engenharia de Software estão
entre as que mais crescem no mercado nacional e
global.

Field of Work:
Technological poles in Brazil and multinational
companies in the software industry are career
opportunities for the graduates in the course. The
opportunities for the Software Engineering professionals
are among the most promising in the national and global
market.

Website do curso: http://www.prograd.ufrn.br

Course Website: http://www.prograd.ufrn.br

ENGENHARIA ELÉTRICA

ELECTRICAL ENGINEERING

Dados do Curso:
Centro: CT – Centro de Tecnologia (Natal)
Título: Engenheiro Eletricista
Turnos:
Matutino, Vespertino e Noturno
Duração Média:
10 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - 45 (1º semestre) e 45 (2º semestre)

Course Info:
Center: CT – Technology Center (Natal)
Title: Electrical Engineer
Shift:
Mornings, Afternoons, and Evenings
Average Duration:
10 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010 - 45 (1st semester) and 45 (2nd semester)

Perfil do Profissional :
Professional Profile:
O profissional está capacitado a: projetar, executar e The professional is able: to design, execute and operate
operar e manter sistemas de telecomunicações,
and maintain telecommunication systems, computer
redes de computadores, linhas de transmissão de
networks, energy transmission lines, substation,
GUIA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO - UNDERGRADUATE COURSES GUIDE
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energia, subestação, instalações prediais, industriais
e residenciais; elaborar projetos e efetuar serviços
nas áreas sistemas de potência, controle e
automação, eletrônica e telecomunicações;
desenvolver estudos de viabilidade técnicoeconômica e orçamentos no campo de Engenharia
Elétrica. Pode também seguir carreira acadêmica
em instituições de ensino superior como docente.
Campos de Atuação:
Empresas concessionárias de energia elétrica;
operadoras de telecomunicações fixas e celulares;
consultoria e assessoramento; indústrias em geral;
indústrias de materiais, de dispositivos e
instrumentos elétricos, eletrônicos e de informática;
instituições de ensino, científicas e de pesquisa.

building, industrial and residential installations; design
projects and perform services in the areas of power
systems, control and automation, electronics and
telecommunications; to conduct technical and economic
feasibility studies and budgets in the field of Electrical
Engineering. He/she can also pursue academic career in
higher education institutions as professor.
Field of Work:
Electric energy utility companies; fixed line and mobile 26
telecommunication companies; industries in general;
industries of materials, of devices and of electric,
electronic and informatics instruments; education,
scientific and research institutions.
Course Website: http://www.dee.ufrn.br/

Website do curso: http://www.dee.ufrn.br/

ENGENHARIA FLORESTAL

FOREST ENGINEERING

Dados do Curso:
Centro: Unidade Acadêmica: Escola Agrícola de
Jundiaí (Jundiaí).

Course Info:
Center: Academic Unit: Jundiaí Agriculture School:
(Jundiaí).
Title: Forest Engineer.
Shift:
Mornings and Afternoons.
Average Duration:
10 semesters.
Openings offered in Vestibular:
2010: 40 (1st semester).

Título: Engenheiro Florestal.
Turnos:
Matutino e Vespertino.
Duração Média:
10 semestres.
Oferta de vagas no Vestibular:
2010: 40 (1° semestre).
Perfil do Profissional:
O formando em engenharia florestal deverá ter
formação interdisciplinar, com conhecimentos
básicos e capacidade de análise e de tomada de
decisão sobre todas as etapas do processo florestal.
Deverá, ainda, desenvolver espírito crítico para
resolver e gerenciar questões inerentes aos
problemas ambientais e florestais.

Professional Profile:
The graduate in Forest Engineering must have
interdisciplinary training, with basic knowledge and
analysis and decision making capacity regarding all the
stages of the forest process. He/she must, also, develop
critical reasoning in order to solve and manage issues
inherent to the environmental and forest problems.

Campos de Atuação:
Em instituições públicas, universidades, institutos
de pesquisa, parques e reservas nacionais,
consultorias, indústrias de produção de papel,
celulose, aglomerados de madeira e demais
derivados, o engenheiro florestal poderá

Field of Work:
In public institutions, universities, research institutions,
parks and national reserves, consulting, industries that
produce paper, cellulose, wood base particleboards and
other derivative; the forest engineer will also be able to
develop several activities, such as: to study the technical
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desenvolver varias atividades, tais como: estudar a
viabilidade técnica e econômica de áreas, planejar,
projetar, especificar, supervisionar, coordenar e
orientar tecnicamente projetos de manejo florestal,
plantios florestais e recuperação de áreas
degradadas.

and economical feasibility of areas, plan, design,
specify, supervise, coordinate and technically guide
projects of forest management, forest cultivation and
rehabilitation of degraded areas.
Course Website: http://www.eaj.ufrn.br

Website do curso: http://www.eaj.ufrn.br
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ENGENHARIA MECÂNICA

MECHANICAL ENGINEERING

Dados do Curso:
Centro: CT – Centro de Tecnologia (Natal)
Título: Engenheiro Mecânico
Turnos:
Matutino e Vespertino ou Noturno.

Course Info:
Center: CT – Technology Center (Natal)
Title: Mechanical Engineer
Shift:
Mornings and Afternoons or Evenings.

Duração Média:
04 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010: Acesso através do vestibular em Ciências e
Tecnologia. Vagas previstas para reingresso
específico pós BC&T - 80 vagas (Matutino e
Vespertino) e 50 vagas para o Noturno - A partir de
2013.

Average Duration:
04 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010: Access through vestibular in Science and
Technology. Openings expected for specific reentrance
after Bachelor in Science and Technology. 80 openings
(Morning and Afternoon) and 50 openings for Evenings
– From 2013 onwards.

Perfil do Profissional:
Compete ao Engenheiro Mecânico projetar motores,
máquinas, veículos e produtos da indústria
mecânica em geral. São suas atribuições também: a
preparação e a fiscalização de montagem,
funcionamento, fabricação e reparo de
equipamentos; desempenhar funções nos setores de
segurança no trabalho; prestar assessoramento em
empresas que mantém essas atividades; projetar
linhas de montagem; definir técnicas de produção, e
prever custos e meios de produção. Pode atuar
também no magistério superior.

Professional Profile:
It is the Mechanical Engineer’s assignments to design
engines, machines, vehicles and mechanical industry
products in general, as well as the preparation and
fiscalization of equipment assembly, operation,
manufacturing and repair; to perform duties in the
workplace safety sector; to offer advisory in companies
that perform these activities; to design assembly lines; to
define production techniques, and to anticipate
production costs and means. He/she can also teach in the
higher education system.

Campos de Atuação:
Indústrias, serviços de consultoria e assessoria,
serviços públicos, instituições de ensino, científicas
e de pesquisa.

Field of Work:
Industries, consulting and advisory services, public
services, education, scientific and research institutions.
Course Website: http://www.mec.ufrn.br/

Website do curso: http://www.mec.ufrn.br/
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ENGENHARIA MECATRÔNICA

MECHATRONIC ENGINEERING

Dados do Curso:
Centro: Centro de Tecnologia - CT (Natal)
Título: Engenheiro Mecatrônico
Turnos:
Matutino e Vespertino
Duração Média:
04 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
80 vagas: Acesso através do vestibular para o curso
de Bacharelado em Ciências e Tecnologia, através
de reingresso específico.

Course Info:
Center: Technology Center - CT (Natal)
Title: Mechatronic Engineer
Shift:
Mornings and Afternoons
Average Duration:
04 semesters
Openings offered in Vestibular:
80 openings: Access through vestibular for the course
Bachelor in Science and Technology, through specific
reentrance.

Perfil do Profissional:
Deverá ter conhecimentos que integrem as
tecnologias de mecânica, eletrônica e tecnologia da
informação para criar produtos, sistemas e
processos melhorados.

Professional Profile:
He/she must have knowledge which integrates
mechanics, electronics and information technologies in
order to create products, systems and improved
processes.

Campos de Atuação:
Indústrias ou campos correlatos desenvolvendo
projetos de produtos inteligentes, projetos de
sistemas robóticos, projetos de linhas produtivas
automatizadas, domótica e projeto de sistemas
micro-eletromecânicos.

Field of Work:
Industries or related fields, developing intelligent
product projects, robotic systems projects, automated
productive line projects, domotics and microelectromechanical system projects.
Course Website: http://www.ct.ufrn.br

Website do curso: http://www.ct.ufrn.br

ENGENHARIA QUÍMICA

CHEMICAL ENGINEERING

Dados do Curso:
Centro: CT – Centro de Tecnologia (Natal)
Título: Engenheiro Químico
Turnos:
Matutino, Vespertino e Noturno
Duração Média:
10 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - 35 (1º semestre) e 35 (2º semestre)

Course Info:
Center: CT – Technology Center (Natal)
Title: Chemical Engineer
Shift:
Morning, Afternoon and Evening
Average Duration:
10 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010 - 35 (1st semester) and 35 (2nd semester)

Perfil do Profissional :
Com um vasto campo de atuação, cabe ao
Engenheiro Químico: desenvolver métodos para a
produção industrial de bens de consumo;
aperfeiçoar processos e técnicas para a obtenção de
matérias-primas; projetar e supervisionar a

Professional Profile:
With a vast field of work, it is the Chemical Engineer
assignment: to develop methods for the industrial
production of consumption goods; to enhance processes
and techniques for obtaining raw material; to design and
supervise the construction, assembly, operation and
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construção, montagem, funcionamento e
manutenção das instalações de plantas de processos
químicos em diferentes áreas. Pode atuar também
no magistério superior.
Campos de Atuação:
Indústrias de Celulose e Papel, Borracha e
Plásticos, Petróleo e Petroquímica, Cerâmica,
Explosivos, Tintas, Corantes e Cosméticos,
Biotecnologia, Indústria Alimentícia, dentre outras;
serviços de consultoria e assessoramento, serviços
públicos, instituições de ensino, científicas e de
pesquisa.

maintenance of the installations of chemical processes
plants in different areas. He/she can work in higher
education as professor as well.
Field of Work:
Cellulose and Paper Industries, Rubber and Plastic,
Petroleum and Petrochemical, Ceramics, Explosives,
Paints, Dyes and Cosmetics, Biotechnology, Food
Industry, among others; consulting and advisory
services, public services, education, scientific and
research institutions.
Course Website: http://www.eq.ufrn.br/

Website do curso: http://www.eq.ufrn.br/

ENGENHARIA TÊXTIL

TEXTILE ENGINEERING

Dados do Curso:
Centro: CT – Centro de Tecnologia (Natal)
Título: Engenheiro Têxtil
Turnos:
Vespertino e Noturno
Duração Média:
10 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - 30 (1º semestre)
30 (2º semestre)

Course Info:
Center: CT – Technology Center (Natal)
Title: Textile Engineer
Shift:
Afternoon and Evening
Average Duration:
10 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010 - 30 (1st semester)
30 (2nd semester)

Perfil do Profissional :
Compete ao Engenheiro Têxtil atuar em toda a
cadeia produtiva da indústria têxtil - da matériaprima aos produtos acabados, passando pela
atividade comercial de equipamentos e softwares nas seguintes aplicações: vestuário e artigos do lar;
nas áreas médica, aeroespacial, automotiva,
química, mecânica, médica, papel e indústrias de
construção, dentre outras. Está capacitado a
especificar, conceber, desenvolver, implementar,
adaptar, produzir, industrializar, instalar e manter
sistemas de produção na indústria têxtil.; gerenciar
a implementação de projetos industriais têxteis na
gestão e na melhoria de sistemas de produção.

Professional Profile:
It is the Textile Engineer assignment to act in all the
productive chain of the textile industry – from the raw
material to the completed products, ranging from the
commercial activity of equipment and software – in the
following application: garments and household; in the
medical, aerospace, automotive, chemical, mechanical,
paper and construction industry, among others. He/she
is able to specify, conceive, develop, implement, adapt,
produce, industrialize, install and maintain production
systems in the textile industry; manage the
implementation of textile industrial projects in the
management and improvement of production systems.

Campos de Atuação:
Indústrias têxteis tais como fiação, tecelagem,
malharia, tinturaria, estamparia, processos

Field of Work:
Textile industries such as spinning, weaving, knitted
fabrics, dye-house, printed textile design, special
processes, clothing.
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especiais, confecção.

Website do curso: http://www.prograd.ufrn.br/

Website do curso: http://www.prograd.ufrn.br/

ESTATÍSTICA

STATISTICS

Dados do Curso:
Centro: CCET – Centro de Ciências Exatas e da
Terra (Natal)
Título: Estatístico
Turnos:
Matutino
Duração Média:
08 semestres entrando diretamente pelo
vestibular/2010; 02 ou 03 semestres pós-BC&T
Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - 50 (1º semestre)
Vagas previstas para reingresso específico pósBC&T: 20 vagas (2012)

Course Info:
Center: CCET – Exact and Earth Sciences Center
30
(Natal)
Title: Statistician
Shift:
Mornings
Average Duration:
08 semesters entering directly through vestibular/2010;
02 or 03 semesters after Bachelor in Science and
Technology
Openings offered in Vestibular:
2010 - 50 (1st semester)
Openings expected for specific reentrance after
Bachelor in Science and Technology: 20 openings
(2012)

Perfil do Profissional :
O formando deverá planejar experimentos, executar
montagens de dados em populações, analisar
amostras e executar relatório final em qualquer área
da pesquisa científica, formular e resolver
problemas variados e complexos, para tornar mais
eficiente o gerenciamento, a tomada de decisões e a
administração de negócios.

Professional Profile:
O graduate must plan experiments, execute data
assembly in populations, analyze samples and execute
final report in any area of the scientific research,
formulate and solve varied and complex problems, in
order to make more efficient the management, the
decision making and the administration of business.

Campos de Atuação:
Indústrias, instituições públicas, hospitais e
instituições de pesquisa médica, empresas de
pesquisa e opinião de mercado, bancos e
companhias de seguro, centros de pesquisa, dentre
outros.

Field of Work:
Industries, public institutions, hospitals and medical
research institutions, research and consumer survey
companies, banks and insurance companies, research
center, among others.
Course Website: http://www.estatistica.ccet.ufrn.br/

Website do curso: http://www.estatistica.ccet.ufrn.br/

FARMÁCIA

PHARMACY

Dados do Curso:
Centro: CCS – Centro de Ciências da Saúde (Natal)
Título: Farmacêutico
Turnos:
Matutino e Vespertino ou Noturno

Course Info:
Center: CCS – Health Sciences Center (Natal)
Title: Pharmacist
Shift:
Mornings and Afternoons or Evenings
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Duração Média:
10 semestres (Matutino e Vespertino)
13 semestres (Noturno)
Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - 45 (1º semestre) e 45 (2º semestre)
(Matutino e Vespertino)
45 (1º semestre) e 45 (2º semestre)
Noturno

Average Duration:
10 semesters (Mornings and Afternoons)
13 semesters (Evenings)
Openings offered in Vestibular:
2010 - 45 (1st semester) and 45 (2nd semester) (Morning
and Afternoon)
45 (1st semester) and 45 (2nd semester) Evening

Perfil do Profissional :
O perfil do farmacêutico se caracteriza por uma
formação generalista, tendo como atribuições
essenciais a promoção e a proteção da saúde
humana, desenvolvendo atividades ligadas ao
fármaco, ao medicamento, aos cosméticos, às
análises clínicas e toxicológicas e ao controle,
produção e análise de medicamentos. Participa de
equipes multiprofissionais em todos os níveis de
atenção à saúde na definição, promoção e aplicação
de políticas de promoção à saúde.

Professional Profile:
The pharmacist profile is characterized by a generalist
training. His/her assignments involve essentially the
promotion and the protection of the human health,
developing activities connected to the pharmaceutical,
the drug, the cosmetics, the clinical and toxicological
analyses and drug control, production and analysis.
He/she takes part in multi-professional teams in all
levels of healthcare in the definition, promotion and
application of healthcare policies.

Campos de Atuação:
Farmácias, indústrias de medicamentos, de
cosméticos e de alimentos; laboratórios de análises
clínicas e toxicológicas; instituições de saúde
pública e privada, tais como hospitais, clínicas e
ambulatórios; instituições de ensino e pesquisa;
empresas de consultoria e assessoria.

Field of Work:
Drugstores, drug, cosmetics and food industries;
clinical and toxicological analysis labs; public and
private healthcare institutions, such as hospitals, clinics
and ambulatories; education and research institutions;
consulting and advisory companies.
Course Website: http://www.farmacia.ccs.ufrn.br/

Website do curso: http://www.farmacia.ccs.ufrn.br/

FILOSOFIA

PHILOSOPHY

Dados do Curso:
Centro: CCHLA – Centro de Ciências Humanas,
Letras e Artes (Natal)
Título: Bacharel ou Licenciado em Filosofia
Turnos:
Noturno
Duração Média:
08 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010- 35 (1º semestre) - Bacharel e 35 (1º semestre)
- Licenciado

Course Info:
Center: CCHLA – Humanities, Letters and Arts Center
(Natal)
Title: Bachelor or Licentiate in Philosophy
Shift:
Evening
Average Duration:
08 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010- 35 (1st semester) – Bachelor and 35 (1st
semester) - Licentiate

Perfil do Profissional:
O profissional de Filosofia está apto a identificar,
questionar e debater os grandes temas da Filosofia

Professional Profile:
The Philosophy professional is apt to identify, question
and debate the great Philosophy themes in their
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em seu encadeamento histórico e em seus aspectos
diversos, estudando a condição humana e os valores
a ela relacionados, sejam eles estéticos, éticos ou
religiosos. Cabe ao Licenciado o magistério de
disciplinas de caráter filosófico no ensino
fundamental, médio e superior. O Bacharel atua na
área de pesquisa, na elaboração de estudos e
projetos que envolvem o estudo e aplicações da
Filosofia, envolvendo os seus diversos campos de
estudo, como também no magistério superior.

historical chain of events and in their diverse aspects,
studying the human condition and the values connected
to it, whether aesthetical, ethical or religious. It is the
Licentiate assignment the teaching of philosophical
nature disciplines in the elementary, in high school and
in higher education institutions. The Bachelor acts in the
research area, in the elaboration of studies and projects
that involve the study and application of the Philosophy,
encompassing its diverse fields of study, as well as in
32
higher education teaching.

Campos de Atuação:
Rede pública e privada de ensino básico,
instituições de ensino superior, assessoria em
empresas de consultoria.

Field of Work:
Public and private basic education network, higher
education institutions, advisory in consultancy
companies.

Website do curso: http://www.cchla.ufrn.br/filosofia/

Course Website: http://www.cchla.ufrn.br/filosofia/

FÍSICA

PHYSICS

Dados do Curso:
Centro: CCET – Centro de Ciências Exatas e da
Terra (Natal)
Título: Bacharel ou Licenciado em Física
Turnos:
Matutino e Vespertino (Bacharelado); Noturno
(Licenciatura)
Duração Média:
08 semestres entrando diretamente pelo
vestibular/2010; 02 ou 03 semestres pós-BC&T
Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - 50 (1º semestre) – Bacharelado; 60 (1º
semestre) – Licenciatura
Vagas previstas para reingresso específico pósBC&T: 15 vagas (2012)

Course Info:
Center: CCET – Exact and Earth Sciences Center
(Natal)
Title: Bachelor or Licentiate in Physics
Shift:
Mornings and Afternoons (Bachelor); Evenings
(License)
Average Duration:
08 semesters entering directly through vestibular/2010;
02 or 03 semesters after Bachelor in Science and
Technology
Openings offered in Vestibular:
2010 - 50 (1st semester) – Bachelor; 60 (1st semester) –
License
Openings expected for specific reentrance after
Bachelor in Science and Technology: 15 openings
(2012)

Perfil do Profissional :
O formando deverá ser capaz de abordar e tratar
problemas novos e tradicionais em física e estar
apto a buscar novas formas do saber científico e
tecnológico, utilizando instrumental teórico e/ou
experimental em conexões com as demais áreas do
conhecimento.

Professional Profile:
The graduate must be able to approach and cope with
new and traditional problems in physics and be apt to
search for new ways of the scientific and technological
knowledge, using theoretical and/or experimental tools
in connection with the other fields of knowledge.

Campos de Atuação:
Instituições de ensino e pesquisa, empresas de alta

Field of Work:
Education and research institutions, high technology
informatics companies, microelectronics industries,
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tecnologia de informática, indústria de
microeletrônica, laboratórios, dentre outros.

labs, among others.
Course Website: http://www.dfte.ufrn.br/

Website do curso: http://www.dfte.ufrn.br/

FISIOTERAPIA

PHISIOTHERAPY

Dados do Curso:
Centro: CCS – Centro de Ciências da Saúde (Natal)
e FACISA - Faculdade de Ciências da Saúde do
Trairi (Santa Cruz)
Título: Fisioterapeuta
Turnos:
Matutino e Vespertino
Duração Média:
10 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - 40 (2º semestre) – CCHLA (Natal); 40 (1º
semestre) – FACISA (Santa Cruz)

Course Info:
33
Center: CCS – Health Sciences Center (Natal) and
FACISA – Trairi Health Sciences College (Santa Cruz)
Title: Phisiotherapist
Shift:
Mornings and Afternoons
Average Duration:
10 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010 - 40 (2nd semester) – CCHLA (Natal); 40 (1st
semester)-FACISA(Santa Cruz)

Perfil do Profissional :
O Fisioterapeuta atua nos três níveis de atenção à
saúde (prevenção, cura e reabilitação) visando a
totalidade biopsicossocial do indivíduo, que
envolve, dentre outras ações: avaliar o cliente;
prescrever, planejar e executar o tratamento,
manipulando, suportando, resistindo, inibindo e
estimulando o cliente; encaminhar o cliente para
terapias paralelas; cooperar com outros
profissionais de saúde em equipes
multiprofissionais.

Professional Profile:
The Phisiotherapist acts in the three levels of healthcare
(prevention, cure and rehabilitation), with a view to the
bio-psychosocial totality of the individual, which
involves, among other actions: to evaluate the client;
prescribe, plan and execute treatment, manipulating,
supporting, resisting, inhibiting and stimulating the
client; to forward the client for parallel therapies;
cooperate with other healthcare professionals in
multidisciplinary teams.

Campos de Atuação:
Instituições de saúde públicas e privadas, tais como
hospitais, clínicas e centros de reabilitação, clubes
esportivos, consultórios, instituições de ensino
superior e/ou de pesquisa, dentre outros.

Field of Work:
Public and private healthcare institutions, such as
hospitals, clinics and rehabilitation centers, sports clubs,
consultation rooms, higher education and research
institutions, among others.

Website do curso: http://prograd.ufrn.br/

Course Website: http://prograd.ufrn.br/

FONOAUDIOLOGIA

PHONOAUDIOLOGY

Dados do Curso:
Centro: Centro de Ciências da Saúde - CCS (Natal)
Título: Fonoaudiólogo
Turnos:
Matutino e Vespertino.

Course Info:
Center: Health Sciences Center - CCS (Natal)
Title: Phonoaudiologist
Shift:
Mornings and Afternoons.
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Duração Média:
08 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010: 40 (1º semestre)

Average Duration:
08 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010: 40 (1st semester)

Perfil do Profissional:
O formando em Fonoaudiologia deve estar apto a
trabalhar com os Distúrbios da Comunicação
Humana, ou seja, com a promoção da saúde
fonoaudiológica, com ênfase na realização de
procedimentos apropriados à prevenção, ao
diagnóstico, à habilitação e à reabilitação. Esta
perspectiva pressupõe o estudo da linguagem oral e
escrita, do sistema sensório motor orofacial, da voz
clínica e profissional, bem como da audição e dos
seus respectivos métodos clínicos de avaliação.

Professional Profile:
The graduate in Phonoaudiology must be apt to work
with the Human Communication Disorders, that is, with
the promotion of the phonoaudiological health, mainly
34
in the performance of appropriate procedures for the
prevention, diagnosis, habilitation and rehabilitation.
This perspective entails the study of the oral and written
language, of the sensory orofacial motor system, of the
clinical and professional voice, as well as of the hearing
and its respective clinical evaluation methods.

Campos de Atuação:
Poderá atuar em todos os níveis de atenção à saúde:
instituições de saúde pública, privada e filantrópica,
hospitais, ambulatórios, unidades básicas de saúde,
centros diagnóstico de referência de saúde do
trabalhador, clínicas, empresas, creches, escolas,
asilos, instituições de pesquisa, consultórios de
Fonoaudiologia, atendimento domiciliar homecare, centro de saúde mental.

Field of Work:
He/she will be able to act in all healthcare levels: public,
private and philanthropic health institutions, hospitals,
ambulatories, basic healthcare units, workers’ health
reference centers, clinics, companies, nurseries, schools,
asylums, research institutions, phonoaudiology
consultation rooms, homecare service, mental health
center.
Course Website: http://www.prograd.ufrn.br

Website do curso: http://www.prograd.ufrn.br

GEOFÍSICA

GEOPHYSICS

Dados do Curso:
Centro: Centro de Ciências Exatas e da Terra –
CCET (Natal)
Título: Bacharel em Geofísica
Turnos:
Matutino e Vespertino
Duração Média:
08 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010: 45 (1º semestre)

Course Info:
Center: Exact and Earth Sciences Center – CCET
(Natal)
Title: Bachelor in Geophysics
Shift:
Mornings and Afternoons
Average Duration:
08 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010: 45 (1st semester)

Perfil do Profissional :
Deverá ser formado com conhecimentos em
Matemática, Física, Geologia e Estatística que
permitam abordar quantitativamente as informações
geofísicas e geológicas, com sólida base técnica e
treinamento prático e intensivo.

Professional Profile:
He/she must be graduate with knowledge in
Mathematics, Physics, Geology and Statistics which
enable him/her to approach quantitatively the
geophysical and geological information, with a solid
technical background and practical and intensive
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training.
Campos de Atuação:
Empresas petrolíferas, instituições e órgãos
governamentais tais como ANP e CPRM, Serviço
Geológico Brasileiro, instituições de pesquisa e
universidades, dentre outros.

Field of Work:
Petroliferous companies, governmental institutions and
authorities such as ANP and CPRM, Brazilian
Geological Service, research institutions and
universities, among others.

Website do curso: http://www.prograd.ufrn.br
Course Website: http://www.prograd.ufrn.br

GEOGRAFIA

GEOGRAPHY

Dados do Curso:
Centro: CCHLA – Centro de Ciências Humanas,
Letras e Artes (Natal) e Centro de Ensino Superior
do Seridó (Caicó)
Título: Bacharel ou Licenciado em Geografia
(Natal) e (Caicó)
Turnos:
Natal: Matutino – Bacharelado e Noturno –
Licenciatura
Caicó: Matutino e Vespertino- Licenciado e
Noturno - Bacharelado

Course Info:
Center: CCHLA – Humanities, Letters and Arts Center
(Natal) and Higher Education Center of Seridó (Caicó)
Title: Bachelor or Licentiate in Geography (Natal) and
(Caicó)
Shift:
Natal: Mornings – Bachelor and Evenings - License
Caicó: Mornings and Afternoons – Licentiate and
Evenings - Bachelor

Duração Média:
08 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - Natal: 40 (1º semestre) - Bacharelado e 40
(1º semestre) – Licenciatura
Caicó: 45 (1º semestre) - Licenciatura e
40 (1º semestre) - Bacharelado.

Perfil do Profissional:
O Bacharel poderá atuar como geógrafo,
pesquisador ou profissional liberal com campo de
ação muito amplo que envolve, entre outras
atividades, levantamento, mapeamento, estudos e
pesquisa de caráter geográfico, caracterização
ecológica da paisagem geográfica; estudos de
aproveitamento e preservação de recursos naturais;
delimitação e caracterização geográficas para fins
de planejamento geral, regional, urbano e rural. O
Licenciado em Geografia poderá atuar como
professor do ensino básico e do ensino superior.

Average Duration:
08 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010 - Natal: 40 (1st semester) – Bachelor and 40 (1st
semester) – License
Caicó: 45 (1st semester) –License and
40 (1st semester) – Bachelor

Professional Profile:
The Bachelor is able to act as geographer, researcher or
independent worker with a very wide field of work
which involves, among other activities, survey,
mapping, studies and research of geographic nature,
ecologic characterization of the geographic landscape;
natural resources exploration and preservation studies;
geographic delimitation and characterization for general,
regional, urban and rural planning purposes. The
Licentiate in Geography is able to act as basic education
teacher and higher education professor.
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Campos de Atuação:
Órgãos públicos e privados, instituições de pesquisa
e de ensino
Website do curso: http://prograd.ufrn.br/

Field of Work:
Public and private offices, research and education
institutions.
Course Website: http://prograd.ufrn.br/

GEOLOGIA

GEOLOGY

Dados do Curso:
Centro: CCET – Centro de Ciências Exatas e da
Terra (Natal)
Título: Geólogo
Turnos:
Matutino e Vespertino
Duração Média:
10 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010- 30 (1º semestre)

Course Info:
Center: CCET – Exact and Earth Sciences Center
(Natal)
Title: Geologist
Shift:
Mornings and Afternoons
Average Duration:
10 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010- 30 (1st semester)

Perfil do Profissional :
O Geólogo está habilitado a exercer as seguintes
atividades: trabalhos topográficos e geodésicos;
estudo, direção, projeto, fiscalização e execução de
obras para captação e exploração de água
subterrânea, drenagem e rebaixamento de lençol
d’água; serviços de sondagem, incluindo locação de
furos; prospecção e aproveitamento de recursos
minerais; pesquisa, cubagem e avaliação de jazidas
minerais e determinação de seu valor econômico;
trabalhos de geologia aplicada à engenharia de
túneis, barragens, estradas, contenção de encostas,
aterros, fundações; levantamentos geológicos
aéreos, terrestres e marinhos; trabalhos de pesquisa
e exploração de substâncias minerais para uso
imediato em construção civil; participação em
trabalhos de lavra a céu aberto e tratamento
mecânico de minérios; direção, planejamento e
organização de laboratórios e empresas de geologia;
avaliação de impactos ambientais; perícias e
arbitramento; ensino das ciências geológicas.

Professional Profile:
The Geologist is able to perform the following
activities: topographic and geodesic works; study,
management, design, fiscalization and execution of
works for underground water harvesting and
exploration, drainage and dewatering; probing services,
including location of drilling sites; mineral resources
prospection and exploration; research, volume
calculation and mineral beds evaluation and
determination of their economic value; geological works
applied to tunnel engineering, dams, roads, steep slope
contention, landfills, foundations; aerial, terrestrial and
maritime geological survey; research works and
exploration of mineral substances for immediate use in
civil construction; attendance in open-pit mining and
mechanical treatment of ores; management, planning
and organization of geology labs and companies;
environmental impact assessment; analysis and
arbitration; geological sciences teaching.

Campos de Atuação:
Empresas de mineração, órgãos públicos,
instituições de ensino e pesquisa, empresas de
consultoria e assessoramento.

Field of Work:
Mining companies, public offices, education and
research institutions, consultancy and advisory
companies.

Website do curso: http://www.ccet.ufrn.br/hp_geo/

Course Website: http://www.ccet.ufrn.br/hp_geo/
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GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

PUBLIC POLICY MANAGEMENT

Dados do Curso:
Centro: Centro de Ciências Humanas, Letras
e Artes - CCHLA
Título: Bacharel em Políticas públicas
Turnos:
Vespertino ou Noturno
Duração Média:
06 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010: 60 (2º semestre) - Vespertino e 60 (2º
semestre) - Noturno

Course Info:
Center: Humanities, Letters and Arts Center - CCHLA
Title: Bachelor in Public Policy
Shift:
Afternoons or Evenings
Average Duration:
37
06 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010: 60 (2nd semester) – Afternoon and 60 (2nd
semester) - Evening

Perfil do Profissional :
Deverá ser formado com conhecimentos técnicos e
científicos na área de gestão pública incluindo
planejamento, coordenação, direção,
assessoramento, implementação e avaliação de
políticas públicas.

Professional Profile:
He/she must be graduated with technical and scientific
knowledge in public policy management including
planning, coordination, direction, advisory,
implementation and evaluation of public policy.

Campos de Atuação:
Field of Work:
Organizações Não-Governamentais e instituições
Non-Governmental and public institutions which
públicas que desenvolvam planejamento e gestão de conduct public policy planning and management.
políticas públicas.
Course Website: http://www.cchla.ufrn.br
Website do curso: http://www.cchla.ufrn.br

GESTÃO EM SISTEMAS E SERVIÇOS DE
SAÚDE

HEALTHCARE SYSTEMS AND SERVICES
MANAGEMENT

Dados do Curso:
Centro: Centro de Ciências da Saúde - CCS (Natal)
Título: Gestor em Sistema e Serviços de Saúde
Turnos:
Noturno
Duração Média:
08 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010: 50 (1º semestre)

Course Info:
Center: Health Sciences Center - CCS (Natal)
Title: Manager in Healthcare Systems and Services
Shift:
Evenings
Average Duration:
08 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010: 50 (1st semester)

Perfil do Profissional :
Deverá ter conhecimentos multidisciplinares das
áreas de Ciências Humanas e Ciências Sociais
Aplicadas, incluindo prática do campo da saúde,
especialmente da saúde coletiva.

Professional Profile:
He/she must have multidisciplinary knowledge in the
areas of Human Sciences and Applied Social Sciences,
including healthcare practice, especially regarding
collective healthcare.
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Campos de Atuação:
Instituições e entidades de saúde pública e privada,
tais como: clínicas, hospitais e ambulatórios
atuando na administração de recursos financeiros,
materiais, humanos, tecnológicos e de informação,
organização e comunicação necessários para o bom
funcionamento do sistema.
Website do curso: http://www.prograd.ufrn.br

Field of Work:
Public and private healthcare institutions and
authorities, such as: clinics, hospitals and ambulatories
acting in the administration of financial, material,
human, technological and informational, organizational
and communicational resources needed for the adequate
working of the system.
Course Website: http://www.prograd.ufrn.br

HISTÓRIA

HISTORY

Dados do Curso:
Centro: CCHLA – Centro de Ciências Humanas,
Letras e Artes (Natal) e CERES – Centro de Ensino
Superior do Seridó (Caicó)
Título: Bacharel ou Licenciado em História (Natal);
Bacharel ou Licenciado em História (Caicó)
Turnos:
Natal: Matutino – Bacharelado; Matutino ou
Noturno – Licenciatura
Caicó: Matutino e Vespertino - Licenciatura;
Noturno- Bacharelado.

Course Info:
Center: CCHLA – Humanities, Letter and Arts Center
(Natal) and CERES – Higher Education Center of
Seridó (Caicó)
Ttitle: Bachelor or Licentiate in History (Natal);
Bachelor or Licentiate in History (Caicó)
Shifts:
Natal: Mornings – Bachelor; Mornings or Evenings–
License
Caicó: Mornings and Afternoons - License; EveningsBachelor.

Duração Média:
Natal: 08 semestres
Caicó: 10 semestres

Average Duration:
Natal: 08 semesters
Caicó: 10 semesters

Oferta de vagas no Vestibular:
2010- Natal: 22 (1º semestre) – Bacharel; 34 (1º
semestre) – Matutino (Licenciatura) e 54 (1º
semestre) – Noturno (Licenciatura)
Caicó: 45 (1º semestre) Licenciatura e 40 (1º
semestre)- Noturno (Bacharelado)

Openings offered in Vestibular:
2010- Natal: 22 (1st semester) – Bachelor; 34 (1st
semester) – Morning (License) and 54 (1st semester) –
Evening (License)
Caicó: 45 (1st semester) License and 40 (1st semester)Evening (Bachelor)

Perfil do Profissional :
O Bacharel em História deverá ser capaz de atuar:
na produção de conhecimento histórico,
empregando abordagens teóricas e procedimentos
metodológicos adequados, procedendo à crítica das
fontes; atuar na formação e organização de arquivos
e museus, no âmbito da conservação de
documentos, associando esse trabalho à reflexão a
respeito da sua condição de suporte da memória da
sociedade; produzir conhecimento de natureza
histórica fazendo uso de várias linguagens do
mundo contemporâneo como a internet, o vídeo e o

Professional Profile:
The Bachelor in History must be able to act in: the
production of historical knowledge, employing
theoretical approaches and adequate methodological
procedures, performing the critique of the sources; to act
in the formation and organization of files and museums,
regarding document conservation, associating this work
with the reasoning about his/her condition of supporting
society’s memory; to produce historic nature knowledge
using several languages of the contemporary world such
as the internet, the video and the cinema. The Licentiate
is able to act in the public and private sector of the basic
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cinema. O Licenciado é habilitado a atuar na rede
pública e privada de educação básica. Ambos
podem seguir carreira acadêmica como docente de
instituição de ensino superior.
Campos de Atuação:
Entidades públicas e privadas, tais como museus e
arquivos, órgãos públicos e instituições de ensino.

education. Both can pursue academic career as professor
in higher education institutions.
Field of Work:
Public and private authorities, such as museums and
files, public offices and education institutions.
Course Website: http://prograd.ufrn.br/
39

Website do curso: http://prograd.ufrn.br/

LETRAS

LANGUAGES

Dados do Curso:
Centro: CCHLA – Centro de Ciências Humanas,
Letras e Artes (Natal) e CERES – Centro de Ensino
Superior do Seridó (Currais Novos)
Título: Licenciado em Letras (Natal); Licenciado
em Letras (Currais Novos)
Habilitações:
Natal: Língua Francesa e Literaturas, Língua
Inglesa e Literaturas, Língua Espanhola e
Literaturas ou Língua Portuguesa e Literaturas

Course Info:
Center: CCHLA – Humanities, Letters and Arts Center
(Natal) and CERES – Higher Education Center of
Seridó (Currais Novos)
Title: Licentiate in Languages (Natal); Licentiate in
Languages (Currais Novos)
Majors:
Natal: French Language and Literature, English
Language and Literature, Spanish Language and
Literature or Portuguese Language and Literature.
Currais Novos: Spanish Language and Literature

Currais Novos:Língua Espanhola e Literaturas
Turnos:
Natal
Matutino - Língua Francesa e Literaturas, Língua
Inglesa e Literaturas e Língua Portuguesa e
Literaturas;
Noturno - Língua Portuguesa e Literaturas,
e Língua Espanhola e Literaturas.
Currais Novos:
Vespertino e Noturno - Língua Espanhola e
Literaturas;
Noturno: Língua Espanhola e Literaturas
Duração Média:
Natal: 08 semestres – Matutino; 10 semestres Noturno
Currais Novos: 08 semestres -Vespertino e 09
semestres - Noturno

Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - Natal:

Shift:
Natal
Mornings – French Language and Literature, English
Language and Literature and Portuguese Language and
Literature;
Evening – Portuguese Language and Literature, and
Spanish Language and Literature.
Currais Novos:
Afternoon and Evening – Spanish Language and
Literature;
Evening: Spanish Language and Literature
Average Duration:
Natal: 08 semesters – Morning; 10 semesters - Evening
Currais Novos: 08 semesters –Afternoon and 09
semesters - Evening

Openings offered in Vestibular:
2010 - Natal:
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Língua Francesa e Literaturas (matutino) - 20 vagas
(1º semestre);
Língua Inglesa e Literaturas (matutino) - 20 vagas
(1º semestre);
Língua Portuguesa e Literaturas (matutino) - 30
vagas (1º semestre);
Língua Espanhola e Literaturas (noturno) - 20 vagas
(1º e 2º semestre);
Língua Portuguesa e Literaturas (noturno) - 40
vagas (2º semestre).

French Language and Literature (morning)- 20 openings
(1st semester);
English Language and Literature (morning)-20 openings
(1st semester);
Portuguese Language and Literature (morning)-30
openings (1st semester);
Spanish Language and Literature (evening)-20 openings
(1st e 2nd semesters);
Portuguese Language and Literature (evening)-40
40
openings (2nd semester).

Currais Novos:
Língua Espanhola e Literaturas (vespertino e
noturno) - 45 vagas (1º semestre);
Língua Espanhola e Literaturas (noturno) - 50 vagas
(1º semestre)

Currais Novos:
Spanish Language and Literature (afternoon and
evening)-45 openings (1st semester);
Spanish Language and Literature (evening)-50 openings
(1st semester)

Perfil do Profissional:
O formando dessa área deverá ter conhecimentos da
língua específica, relativos a uso, estrutura,
funcionamento, manifestações culturais e,
sendo licenciando, deve aprofundar-se em
metodologias de ensino e pesquisa, considerando as
variedades lingüísticas, literárias e culturais para o
ensino básico.

Professional Profile:
The graduate in this area must have specific language
knowledge, relative to the use, structure, characteristics,
cultural expressions and, once licensed, he/she must go
deep in teaching and research methodologies, taking
into account the linguistic, literary and cultural varieties
for the basic education.

Campos de Atuação:
O Licenciando está apto a exercer as funções de
revisor, redator, intérprete, pesquisador e outras
atividades afins em órgãos públicos e empresas
privadas, tais como editoras e demais órgãos de
imprensa. O Licenciado é qualificado a exercer o
magistério na educação básica, no ensino da língua
e da respectiva literatura a qual ele se habilitou.

Field of Work:
The Licentiate is apt to perform the functions of
proofreader, editor, interpreter, researcher and other
related activities in public offices and private
companies, such as publishing houses and other press
offices. The Licentiate is qualified to work as a teacher
in the basic education, for the language and literature of
his/her graduation.
Course Website: http://prograd.ufrn.br/

Website do curso: http://prograd.ufrn.br/

MATEMÁTICA

MATHEMATICS

Dados do Curso:
Centro: CCET – Centro de Ciências Exatas e da
Terra (Natal) e CERES – Centro de Ensino Superior
do Seridó (Caicó)
Título: Bacharel ou Licenciado em Matemática
(Natal); Licenciado em Matemática (Caicó)
Turnos:

Course Info:
Center: CCET – Exact and Earth Sciences Center
(Natal) and CERES – Higher Education Center of
Seridó (Caicó)
Title: Bachelor or Licentiate in Mathematics (Natal);
Licentiate in Mathematics (Caicó)
Shift:
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Natal: Diurno (Matutino e Vespertino) –
Bacharelado; Diurno (Matutino e Vespertino) ou
Noturno - Licenciatura
Caicó: Matutino e Noturno

Natal: Morning (Morning and Afternoon) – Bachelor;
Morning (Morning and Afternoon) or Evening - License
Caicó: Morning and Evening

Average Duration:
08 semesters entering directly through vestibular /2010;
Duração Média:
08 semestres entrando diretamente pelo
02 or 03 semesters after Bachelor in Science and
vestibular/2010; 02 ou 03 semestres pós-BC&T.
Technology.
Oferta de vagas no Vestibular:
Openings offered in Vestibular:
41
2010 - Natal: 20 (1º semestre) – Bacharelado; 30 (1º 2010 - Natal: 20 (1st semester) – Bachelor; 30 (1st
st
semestre) – Licenciatura (Matutino e Vespertino);
semester) – License (Morning and Afternoon); 60 (1
60 (1º semestre) – Licenciatura (Noturno)
semester) – License (Evening)
Caicó: 40 (1º semestre)
Caicó: 40 (1st semester)

Perfil do Profissional:
O formando deverá aplicar os princípios da
Matemática nos vários campos do conhecimento
humano (Física, Estatística, Eletrônica,
Computação, dentre outros), atuando de forma
coordenada com profissionais destas áreas ou
aplicando diretamente seus conhecimentos
matemáticos.

Professional Profile:
The graduate must apply Mathematics principles in the
various fields of human knowledge (Physics, Statistics,
Electronics, Computing, among others), acting in a
coordinate way with professionals of related areas or
applying directly his/her mathematical knowledge.

Campos de Atuação:
Instituições de ensino superior e/ou de pesquisa,
centro de processamento de dados, setores técnicocientíficos de entidades públicas e privadas,
empresas industriais.

Field of Work:
Higher education and/or research institutions, data
processing centers, technical-scientific sectors of public
and private institutions, industrial companies.
Course Website: http://www.ccet.ufrn.br/matematica/

Website do curso: http://www.ccet.ufrn.br/matematica/

MEDICINA

MEDICINE

Dados do Curso:
Centro: CCS – Centro de Ciências da Saúde (Natal)
Título: Médico
Turnos:
Matutino, Vespertino e Noturno
Duração Média:
12 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - 50 (1º semestre) e 50 (2º semestre)

Course Info:
Center: CCS – Health Sciences Center (Natal)
Title: Doctor / Physician
Shift:
Morning, Afternoon and Evening
Average Duration:
12 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010- 50 (1st semester) and 50 (2nd semester)

Perfil do Profissional :
O Médico está apto a atuar na sociedade, como
promotor da saúde integral do ser humano, sendo
capaz de realizar ações de promoção, proteção e

Professional Profile:
The Doctor/Physician is apt to act in society as promoter
of the integral health of the human being; He/she is able
to perform actions of health promotion, protection and
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recuperação da saúde, prevenção e tratamento da
doença, e a reabilitação da incapacidade.

recovery, diseases prevention and treatment, and the
rehabilitation of the handicap.

Campos de Atuação:
Instituições de saúde públicas e privadas tais como
hospitais, clínicas e ambulatórios, laboratórios de
análises clínicas, consultórios, academias de
ginástica e similares, instituições esportivas,
instituições de ensino superior e de pesquisa, dentre
outros.

Field of Work:
Public and private healthcare institutions such as
hospitals, clinics and ambulatories, clinical analyses
labs, consultation rooms, gymnastics academies and
equivalent, sports institutions, higher education and
research institutions, among others.
42
Course Website: http://prograd.ufrn.br/

Website do curso: http://prograd.ufrn.br/

MÚSICA

MUSIC

Dados do Curso:
Centro: Escola de Música
Título: Bacharel ou Licenciado em Música
Habilitação: Bacharelado - Canto ou Instrumento; a
Licenciatura não possui habilitação específica

Course Info:
Center: School of Music
Title: Bachelor or Licentiate in Music
Major: Bachelor – Chant or Instrument; License does
not offer specific major.

Turnos:
Matutino e Vespertino – Bacharelado; Noturno Licenciatura
Duração Média:
08 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - 40 vagas (1º semestre) – Licenciatura;
24 vagas (1º semestre) - Bacharelado-Instrumento;
2 vagas (1º semestre) – Bacharelado - Canto.

Shift:
Morning and Afternoon – Bachelor; Evening- License
Average Duration:
08 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010 - 40 openings (1st semester) – License;
24 openings (1st semester) – Bachelor - Instrument;
2 opening (1st semester) – Bachelor - Chant.

Perfil do Profissional:
O Bacharel em Música da UFRN está apto a
desempenhar um papel atuante no meio musical,
como músico de excelência em performance
instrumental e vocal, podendo exercer atividade
docente, de pesquisa e, se desejar, prosseguir seu
aprimoramento em cursos de pós-graduação em
música. O Licenciado está apto a atuar na rede de
ensino básico.

Professional Profile:
UFRN’s Bachelor in Music is apt to play an important
role in the music mainstream, as excellence musician in
instrumental and vocal performance, with the possibility
of working with teaching, research, and if he/she
wishes, of continuing his/her education in postgraduate
courses in music. The Licentiate is apt to act in the basic
education network.

Campos de Atuação:
Orquestras, corais, conjuntos de câmera, conjuntos
populares, instituições de ensino, centros de
pesquisa e o exercício de atividades como
profissional autônomo.

Field of Work:
Orchestras, choirs, chamber music groups, popular
groups, education institutions, research centers and as an
independent worker.
Course Website: http://www.emusica.ufrn.br/
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Website do curso: http://www.emusica.ufrn.br/

NUTRIÇÃO

NUTRITION

Dados do Curso:
Centro: CCS – Centro de Ciências da Saúde
(Natal);
FACISA - Faculdade de Ciências da Saúde do
Trairi (Santa Cruz).
Título: Nutricionista
Turnos:
Matutino e Vespertino
Duração Média:
10 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - Natal:
40 (1º semestre) e 40 (2º semestre) - CCS.
Santa Cruz: 40 (1º semestre)

Course Info:
Center: CCS – Health Sciences Center (Natal);
FACISA – Health Sciences College of Trairi (Santa
Cruz).
Title: Nutritionist
Shift:
Morning and Afternoon
Average Duration:
10 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010 - Natal:
40 (1st semester) and 40 (2nd semester) - CCS.
Santa Cruz: 40 (1st semester)

Perfil do Profissional:
O Nutricionista é capacitado a atuar, visando a
segurança alimentar e a atenção dietética, em todas
as áreas do conhecimento em que a alimentação e a
nutrição se apresentem fundamentais para a
promoção, manutenção e recuperação da saúde e
para a prevenção de doenças de indivíduos em
grupos populacionais, contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida, pautado em princípios éticos,
com reflexão sobre a realidade econômica, política,
social e cultural.

Professional Profile:
The Nutritionist is able to act with a view to food safety
and dietetic attention, in all areas of knowledge in which
food and nutrition prove to be fundamental for the
promotion, maintenance and recovery of health and for
the prevention of diseases in population groups,
contributing for the improvement of the quality of
living, based on ethical principles, with reasoning about
the economical, political, social and cultural reality.

Campos de Atuação:
Instituições de saúde públicas e privadas, tais como
hospitais, clínicas e ambulatórios, creches,
restaurantes, hotéis, órgãos da Vigilância Sanitária,
indústrias de alimentos.

Field of Work:
Public and private health institutions, such as hospitals,
clinics and ambulatories, nurseries, restaurants, hotels,
Sanitary Surveillance offices, food industries.
Course Website: http://prograd.ufrn.br/

Website do curso: http://prograd.ufrn.br/

ODONTOLOGIA

ODONTOLOGY

Dados do Curso:
Centro: CCS – Centro de Ciências da Saúde (Natal)
Título: Cirurgião-Dentista
Turnos:
Matutino e Vespertino
Duração Média:

Course Info:
Center: CCS – Health Sciences Center (Natal)
Title: Dentist
Shift:
Morning and Afternoon
Average Duration:
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09 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - 40 (1º semestre) e 40 (2º semestre)

09 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010 - 40 (1st semester) and 40 (2nd semester)

Perfil do Profissional :
O Cirurgião-Dentista atua em todos os níveis de
atenção à saúde (prevenção, cura e reabilitação),
exercendo atividades referentes à saúde bucal da
população, pautado em princípios éticos e legais e
na compreensão da realidade social, cultural e
econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para
a transformação da realidade em benefício da
sociedade.

Professional Profile:
The Dentist acts in all levels of healthcare (prevention,
cure and rehabilitation), conducting activities related to
oral health of the population, based on ethical and legal
principles and in the understanding of the social,
cultural and economical reality of his/her environment, 44
turning his/her acting to the transformation of the reality
for the benefit of society.

Campos de Atuação:
Instituições de saúde públicas e privadas tais como
hospitais, clínicas e ambulatórios, consultórios,
instituições esportivas, instituições de ensino
superior e/ou de pesquisa, dentre outros.

Field of Work:
Public and private healthcare institutions such as
hospitals, clinics and ambulatories, consultation rooms,
sports institutions, higher education and/or research
institutions, among others.

Website do curso: http://www.odonto.dod.ufrn.br/

Course Website: http://www.odonto.dod.ufrn.br/

PEDAGOGIA

PEDAGOGY

Dados do Curso:
Centro: CCSA – Centro de Ciências Sociais
Aplicadas (Natal) e CERES – Centro de Ensino
Superior do Seridó (Caicó)
Título: Licenciado em Pedagogia
Habilitação: Magistério das Matérias Pedagógicas
do 2º Grau e Magistério das Séries Iniciais do 1º
Grau

Course Info:
Center: CCSA – Applied Social Sciences Center (Natal)
and CERES – Higher Education Center of Seridó
(Caicó)
Title: Licentiate in Pedagogy
Major: Teaching of the Pedagogy Disciplines of High
School and Teaching of the Beginning Grades of the
Elementary School.

Turnos:
Natal: Vespertino ou Noturno
Caicó: Matutino

Shift:
Natal: Afternoon or Evening
Caicó: Morning

Duração Média:
09 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - Natal: 40 (1º semestre) e 40 (2º semestre) –
Vespertino;
40 (1º semestre) e 40 (2º semestre) – Noturno
Caicó: 45 (1º semestre)

Average Duration:
09 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010 - Natal: 40 (1st semester) and 40 (2nd semester) –
Afternoon;
40 (1st semester) and 40 (2nd semester) – Evening
Caicó: 45 (1st semester)

Perfil do Profissional:
O Licenciado em Pedagogia está apto a: atuar como

Professional Profile:
The Licentiate in Pedagogy is apt to: act in school
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administração escolar, ou seja, a exercer a
coordenação geral de todas as atividades
desenvolvidas no ambiente escolar; atuar em outros
níveis do sistema de ensino, realizando análise da
estrutura organizacional do ensino e discutindo a
educação enquanto uma política pública; a exercer
o magistério na educação básica; a exercer
orientação educacional e a supervisão escolar;
formar professores para exercer a profissão na
educação básica; formar professores para atuar na
educação de adultos.

administration, that is, to perform general coordination
of all activities conducted in the school environment; to
act in other levels of the school system, performing
analysis of the organizational structure of education and
discussing it as a public policy: to work as a teacher in
basic education; to perform educational guidance and
school supervision; to train teachers to perform their
duties in basic education; to form teachers to act in adult
education.

Campos de Atuação:
Escolas públicas e particulares em todos os níveis
de ensino, órgãos públicos e privados, instituições
educacionais e de pesquisa; órgãos de consultoria e
de assessoramento; sindicatos.

Field of Work:
Public and private schools in all levels of education;
public and private offices, educational and research
institutions; consulting and advisory authorities; trade
unions.

Website do curso:
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Course Website: http://sol.ccsa.ufrn.br/ccsa/areas/edu/pedagogia/

http://sol.ccsa.ufrn.br/ccsa/areas/edu/pedagogia/

PSICOLOGIA

PSYCHOLOGY

Dados do Curso:
Centro: CCHLA – Centro de Ciências Humanas,
Letras e Artes (Natal)
Título: Psicólogo
Turnos:
Matutino e Vespertino
Duração Média:
10 semestres – Psicólogo;
Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - 45 vagas (1º semestre)

Course Info:
Center: CCHLA – Humanities, Letters and Arts Center
(Natal)
Title: Psychologist
Shift:
Mornings and Afternoons
Average Duration:
10 semesters – Psychologist;
Openings offered in Vestibular:
2010 - 45 openings (1st semester)

Perfil do Profissional:
O Psicólogo é um profissional com conhecimentos
psicológicos e capacidade de utilizá-los em
diferentes contextos que demandam análise,
avaliação, prevenção e intervenção em processos
psicológicos e psicossociais, e na promoção da
qualidade de vida. Exerce suas atividades nas áreas
clínica, organizacional, escolar, saúde, ambiental,
social, comunitária, judiciária/forense, dos esportes,
do trânsito e da publicidade, dentre outras. Como
Licenciado atua no magistério em psicologia e áreas
afins no ensino básico. O Bacharel pode atuar como
pesquisador ou pode seguir a carreira docente em
instituições de ensino superior.

Professional Profile:
The Psychologist is a professional with psychological
knowledge and capacity to use them in different context
which demand analysis, assessment, prevention and
intervention in psychological and psychosocial
processes, and in the promotion of quality of living.
He/she performs his/her duties in the clinical,
organizational, school, health, environmental, social,
community, legal/forensic, sports, traffic and advertising
areas, among others. As Licentiate, he/she acts as
psychology teacher and related areas in the basic
education. The Bachelor can act as researcher or can
pursue teaching career in higher education institutions.

GUIA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO - UNDERGRADUATE COURSES GUIDE

GUIA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO - UNDERGRADUATE COURSES GUIDE

Campos de Atuação:
Consultórios e clínicas, postos de saúde e hospitais,
centros de reabilitação, instituições de ensino e de
pesquisa, empresas e organizações, agremiações
esportivas e comunitárias, órgãos públicos diversos.

Field of Work:
Consultation rooms and clinics, healthcare units and
hospitals, rehabilitation centers, education and research
institutions, companies and organizations, sports and
community clubs, and other public offices.
Course Website: http://www.cchla.ufrn.br/psicologia/

Website do curso: http://www.cchla.ufrn.br/psicologia/
QUÍMICA

CHEMISTRY

Dados do Curso:
Centro: CCET – Centro de Ciências Exatas e da
Terra (Natal)
Título: Bacharel ou Licenciado em Química
Turnos:
Matutino – Bacharelado; Matutino ou Noturno Licenciatura
Duração Média:
08 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - 45 (1º semestre) – Bacharelado; 50 (1º
semestre) – Licenciatura (Matutino); 50 (1º
semestre) – Licenciatura (Noturno)

Course Info:
Center: CCET – Exact and Earth Sciences Center
(Natal)
Title: Bachelor or Licentiate in Chemistry
Shift:
Morning – Bachelor; Morning or Evening - Licentiate
Average Duration:
08 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010 - 45 (1st semester) – Bachelor; 50 (1st semester) –
License (Morning); 50 (1st semester) – License
(Evening)

Perfil do Profissional:
O Bacharel em Química está apto a: realizar
estudos, investigações, experiências e análises
relacionadas com a composição, as propriedades e
as possíveis transformações das substâncias; aplicar
leis, princípios e métodos conhecidos para descobrir
e criar novos produtos químicos; encontrar novos
usos para os produtos existentes e novos métodos
de produção, bem como resolver problemas
industriais específicos da área. Poderá, também,
exercer atividades de direção, assessoramento e
consultoria; elaborar orçamentos e executar vistoria
e perícia; ensinar e pesquisar em instituições de
ensino superior. O Licenciado está apto a ensinar
Química Fundamental no ensino fundamental e
médio.

Professional Profile:
The Bachelor in Chemistry is apt to: perform studies,
investigations, experiences and analysis related to the
composition, the properties and the possible
transformations of the substances; to apply known laws,
principles and methods in order to find out and create
new chemical products; to find new uses for the existent
products and new production methods and solve
industrial problems specific to the area. He/she will also
be able to perform activities of direction, advisory and
consultancy; to elaborate budgets and perform analysis
and forensic/technical reports; to teach and research in
higher education institutions. The Licentiate is apt to
teach Elementary Chemistry in elementary and high
school.

Campos de Atuação:
Instituições de ensino superior e pesquisa;
indústrias alimentícia, têxtil, cerâmica, petrolífera,
farmacêutica, dentre outras; laboratórios de análises
químicas.

Field of Work:
Higher education and research institutions; food, textile,
ceramics, petroliferous and pharmaceutical industries,
among others; chemical analysis labs.
Course website: http://www.ccet.ufrn.br/hp_quimica/

GUIA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO - UNDERGRADUATE COURSES GUIDE

46

GUIA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO - UNDERGRADUATE COURSES GUIDE

Website do curso: http://www.ccet.ufrn.br/hp_quimica/

QUÍMICA DO PETRÓLEO

PETROLEUM CHEMISTRY

Dados do Curso:
Centro: Centro de Ciências Exatas e da TerraCCET (Natal)
Título: Bacharel em Química do Petróleo.
Turnos:
Matutino e vespertino.
Duração Média:
08 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010: 50 (1º semestre)

Course Info:
Center: Exact and Earth Sciences Center - CCET
(Natal)
Title: Bachelor in Petroleum Chemistry.
Shift:
Mornings and afternoons.
Average Duration:
08 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010: 50 (1st semester)

Perfil do Profissional :
Deverá ter conhecimentos da origem e composição
do petróleo e domínio das técnicas básicas de
utilização de laboratórios e equipamentos, com
condições de atuar nos campos de atividades sócioeconômicas que envolvam as transformações da
matéria.

Professional Profile:
He/she must have knowledge about the origin and
composition of the petroleum and mastery of the basic
techniques for use of labs and equipment, with
conditions to act in the fields of socio-economical
activities which involve matter transformation.

Campos de Atuação:
Indústrias e empresas privadas ou públicas do
petróleo ou de seus derivados atuando em
atividades tais como: supervisionar, programar e
realizar estudos relacionados com as propriedades
fundamentais e a composição dos depósitos
petrolíferos, apoiar a perfuração, exploração e
produção do petróleo, dentre outros.

Field of Work:
Petroleum or its derivatives’ private or public industries
and companies, acting in activities such as: supervise,
program and perform studies related to the fundamental
properties and the composition of the petroliferous
deposits, to support the drilling, exploration and
production of petroleum, among others.
Course Website: http://www.prograd.ufrn.br

Website do curso: http://www.prograd.ufrn.br
SERVIÇO SOCIAL

SOCIAL WORK

Dados do Curso:
Centro: CCSA – Centro de Ciências Sociais
Aplicadas (Natal)
Título: CCSA – Centro de Ciências Sociais
Aplicadas (Natal)
Turnos:
Matutino ou Vespertino
Duração Média:
08 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - 47 (1º semestre) – Matutino e 47 (2º
semestre) – Vespertino

Course Info:
Center: CCSA – Applied Social Sciences Center (Natal)
Title: CCSA – Applied Social Sciences Center (Natal)
Shift:
Mornings or Afternoons
Average Duration:
08 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010 - 47 (1st semester) – Morning and 47 (2nd
semester) – Afternoon
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Perfil do Profissional:
O Assistente Social é o profissional capaz de
compreender o significado social da assistência na
produção e reprodução das relações sociais. Atua
ainda na administração dos serviços sociais,
elaboração de projetos, diagnósticos e pesquisas na
área de serviço social, planejamento social e em
orientações individuais, grupais e trabalhos
comunitários.

Professional Profile:
The Social Worker is the professional capable of
understanding the social meaning of the assistance in the
production and reproduction of social relationships.
He/she also acts in the administration of the social work,
project design, diagnoses and research in the social
work area, social planning and individual and group
counseling and community works.

Campos de Atuação:
Instituições públicas e privadas, entidades e
organizações populares que implementam políticas
setoriais e assistenciais tais como: Educação, Saúde,
Trabalho, Seguridade, Habitação, Assistência ao
Idoso, à Criança e ao Adolescente.

Field of Work:
Public and private institutions, popular organizations
which implement sectorial and assistential policies such
as: Education, Health, Work, Security/Safety, Housing,
Elderly, Children and Adolescent Assistance.
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Course Website: http://sol.ccsa.ufrn.br/ccsa/areas/serso/servicosocial/
Website do curso:
http://sol.ccsa.ufrn.br/ccsa/areas/serso/servicosocial/

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

INFORMATION SYSTEMS

Dados do Curso:
Centro: Centro de Ensino Superior do SeridóCERES (Caicó)
Título: Bacharel em Sistemas de Informação
Turnos:
Matutino e Vespertino*.

Course Info:
Center: Higher Education Center of Seridó- CERES
(Caicó)
Title: Bachelor in Information Systems
Shift:
Morning and Afternoon*.

*Concentração das aulas no turno vespertino,
podendo ocorrer atividades eventuais no turno
matutino.
Duração Média:
08 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010: 50 (1º semestre)

*Most of the classes taking place in the afternoon shift,
with the possibility of occasional activities in the
morning.
Average Duration:
08 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010: 50 (1st semester)

Perfil do Profissional:
Deverá ser formado com conhecimentos da área de
Ciências da Computação, Matemática e Sistemas de
Informação com o objetivo de desenvolver
pesquisa, gestão de projetos, produção e avaliação
de tecnologias de informação aplicada às
organizações.

Professional Profile:
He/she must be graduated with knowledge of the
Computer Science, Mathematics and Information
Systems area with the objective of developing research,
project management, production and assessment of
information technologies applied to organizations.

Campos de Atuação:
Empresas públicas e privadas produtoras ou

Field of Work:
Public and private companies who produce or use
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usuárias de sistemas de informação. Poderá atuar
como analista de suporte, programador,
administrador de banco de dados, consultor, auditor
e gerente de redes de sistemas de informação e de
computadores.

information systems. He/she is also able to act as
support analyst, programmer, database administrator,
advisor, auditor and information systems and computer
networks manager.
Course Website: http://www.prograd.ufrn.br

Website do curso: http://www.prograd.ufrn.br

TEATRO

THEATER

Dados do Curso:
Centro: Centro de Ciências Humanas, Letras e
Artes - CCHLA
Título: Licenciado em Teatro
Turnos:
Matutino
Duração Média:
9 períodos
Oferta de vagas no Vestibular:
2010: 35 (1º semestre).

Course Info:
Center: Humanities, Letter and Arts Center - CCHLA
Title: Licentiate in Theater
Shift:
Morning
Average Duration:
9 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010: 35 (1st semester).

Perfil do Profissional:
O Curso de Teatro sintonizado com os campos de
referências desta área, na atual conjuntura
educacional e cultural brasileira, pretende formar
profissionais com domínio dos conhecimentos do
fenômeno teatral, de modo a compreender os
processos cênicos e seus aspectos pedagógicos.
Neste sentido, o curso pretende formar professores
de teatro para a educação básica, em experiências
de produção de conhecimentos cênicos, teatrais e
educacionais, em que se reconheça o fazer artístico
como práxis acadêmica.

Professional Profile:
The Theater Course tuned to the reference fields of this
area, in the current Brazilian educational and cultural
conjuncture, intends to train professionals with mastery
of the knowledge of the theatrical phenomenon, in order
to understand the scenic processes and their pedagogic
aspects. In this respect, the course intends to train
theater teachers for the basic education, in experiences
of production of scenic, theatrical and educational
knowledge, in which the artistic doing is acknowledged
as an academic praxis.

Campos de Atuação:
Estabelecimentos de educação básica

Field of Work:
Basic education institutions.

Website do curso: http://www.cchla.ufrn.br/deart/

Website do curso: http://www.cchla.ufrn.br/deart/

TURISMO

TOURISM

Dados do Curso:
Centro: CCSA – Centro de Ciências Sociais
Aplicadas (Natal)
CERES - Centro de Ensino Superior do Seridó
(Currais Novos).
Título: Bacharel em Turismo

Course Info:
Center: CCSA – Applied Social Sciences Center (Natal)
CERES – Higher Education Center of Seridó (Currais
Novos).
Title: Bachelor in Tourism
Shift:
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Turnos:
Vespertino - (Natal)
Matutino e Vespertino - (Currais Novos)
Duração Média:
08 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010: Natal - 40 (1º semestre) e 40 (2º semestre);
Currais Novos - 50 (1º semestre)

Afternoons - (Natal)
Mornings and Afternoons - (Currais Novos)
Average Duration:
08 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010: Natal - 40 (1st semester) and 40 (2nd semester);
Currais Novos - 50 (1st semester)

Perfil do Profissional:
O Bacharel em Turismo está capacitado a planejar e
organizar o turismo nos seus diversos segmentos.
Sua atuação ocorre nos setores público e privado,
nos segmentos técnicos ou culturais. Atua, ainda,
em: eventos (congressos, exposições, feiras
comerciais e industriais); centros de informações,
documentação e pesquisas turísticas em nível
municipal, estadual e federal; marketing e vendas
turísticas; setores de recreação e lazer; produção de
textos para publicações especializadas; capacitação
de profissionais da área.

50
Professional Profile:
The Bachelor in Tourism is capable of planning and
organizing tourism in its diverse segments. His/her
acting takes place in the public and private sectors, in
the technical or cultural segments. He/she also acts, in:
events (congresses, expositions, commercial and
industrial fairs); touristic information, documentation
and research centers in municipal, state and federal
level; touristic marketing and sales; recreation and
entertainment sectors; paper production for specialized
publications; training for professionals of the area.

Campos de Atuação:
Hotéis e similares, agências de viagem e de turismo,
companhias aéreas e de outros meios de transporte,
órgãos públicos, clubes, centros de lazer, escolas de
capacitação para pessoal da área turística.

Field of Work:
Hotels and similar, travel and tourism agencies, airline
companies and other means of transportation, public
offices, clubs, leisure centers, training schools for the
touristic area personnel.

Website do curso:

Course Website: http://sol.ccsa.ufrn.br/ccsa/areas/tur/turismo/

http://sol.ccsa.ufrn.br/ccsa/areas/tur/turismo/

ZOOTECNIA

ZOOTECHNY

Dados do Curso:
Centro: UAECA- Unidade Acadêmica
especializada em Ciências Agrárias (Jundiaí).
Título: Zootecnista
Turnos:
Matutino e Vespertino
Duração Média:
09 semestres
Oferta de vagas no Vestibular:
2010 - 40 (1º semestre) e 40 (2º semestre)

Course Info :
Center: UAECA- Specialized Academic Unit in
Agrarian Sciences (Jundiaí).
Title: Zootechnician
Shift:
Morning and Afternoon
Average Duration:
09 semesters
Openings offered in Vestibular:
2010 - 40 (1st semester) and 40 (2nd semester)

Perfil do Profissional:
O Zootecnista está apto a trabalhar: na seleção,
melhoramento, alimentação e nutrição dos
rebanhos; no aperfeiçoamento de aplicação de

Professional Profile:
The Zootechnician is apt to work: in the selection,
improvement, feeding and nutrition of herds; in the
improvement of application of animal production
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medidas de fomento à produção animal, através de
processos de melhoramento genético e alimentação,
visando o aprimoramento de espécies e raças;
seleção de matrizes e reprodutores para
inseminação artificial; na supervisão técnica das
exposições oficiais de animais e estações
experimentais destinadas à criação, e na
administração de empresas agropecuárias, dentre
outras atividades.

fostering actions, through genetic improvement and
feeding processes with a view to the enhancement of
species and races; sow and boar selection for artificial
insemination; in the technical supervision of the official
animal expositions and experimental stations dedicated
to the creation, and in the administration of agricultural
companies, among other activities.
51

Campos de Atuação:
Empresas agropecuárias, fazendas de criação,
relacionadas à Bovinocultura de Corte e de Leite,
Ovinocultura, Caprinocultura, Bubalinocultura,
Equideocultura, Suinocultura, Avicultura,
Cunicultura, Piscicultura, Carcinicultura,
Ranicultura, Apicultura, Sericultura

Field of Work:
Agricultural companies, creation farms related to beef
and milk cattle production; sheep, goat, buffalo, horse,
swine, poultry, rabbit, fish, shrimp, frog, bee, and silk
raising.
Course Website: http://www.zootecnia.ufrn.br/

Website do curso: http://www.zootecnia.ufrn.br/
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