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24 de julho de 2017 

 
A Coordenação da ESCOLA TÉCNICA DE ARTES da Universidade Federal de Alagoas, torna público o Resultado Final 

do Processo Seletivo ETA 2017.2. 
 

A Matrícula deverá ser realizada pelo próprio candidato, se maior de idade, ou seu responsável legal (procurador ou 
pais), na Secretaria dos Cursos Técnicos de Artes da UFAL, localizada na Praça Sinimbú, 206, Centro, Maceió-AL, durante o 
período de 26 a 27 de julho de 2017, conforme horário no quadro abaixo. 

 

CURSOS HORÁRIOS 

Técnico em Canto Técnico em Instrumento Musical 
(Canto Erudito/Violoncelo/Violino/Viola/Clarineta/Saxofone/Percussão) 

8h00 às 20h00 

Técnico em Arte Dramática 

 
Estão convocados os todos os candidatos “Classificado(a)”, listados no Resultado Final publicado no site 

www.copeve.ufal.br em 24/7/2017. 
 
Os documentos exigidos e procedimentos que os candidatos devem seguir no ato da Matrícula estão listados no 

item 12 do Edital n.º 03/2017-ETA/PROGRAD/UFAL, disponível em www.copeve.ufal.br. 
 
Dos candidatos concorrentes à Reserva de Vagas 
1. Resultados da análise da documentação que visa comprovar atendimento aos requisitos para participação na Reserva de 

Vagas 

1.1. A análise da documentação exigida para a participação na Reserva de Vagas/Cotas será realizada por Banca Examinadora 
a ser constituída pela UFAL, a qual emitirá decisão fundamentada. 

1.2. Depois de analisados todos os envelopes com os documentos dos candidatos, será publicado o Resultado Preliminar da 
Análise de Documentação da Reserva de Vagas/Cotas, detalhando a relação de candidatos que tiveram suas  
Pré-matrículas deferidas e a relação de candidatos com documentação indeferida, especificando o motivo do 
indeferimento. Estes resultados serão publicados no dia 28/7/2017 no endereço eletrônico www.copeve.ufal.br. 

1.3. O resultado preliminar citado no subitem 1.2 será constituído de uma relação dos candidatos que tiveram suas  
Pré-matrículas deferidas e a relação dos candidatos com documentação indeferida, especificando o motivo do 
indeferimento. 

1.4. Os candidatos que tiverem sua Pré-matrícula indeferida em razão dos documentos apresentados poderão recorrer do 
Resultado Preliminar no dia 31/7/2017. Para recorrer contra o Resultado Preliminar da Análise de Documentação de 
Reserva de Vagas/Cotas, o candidato deverá preencher o formulário apresentado em Anexo III do Edital nº 03/2017-
ETA/PROGRAD/UFAL, podendo incluir nova documentação para substituir aquela indeferida inicialmente. 

1.5. O recurso deverá ser entregue na data, horário e local discriminados no quadro a seguir. 

Campus Dia Horário Local de entrega de documentos e autenticação 

A. C. Simões 31/7/2017 9h às 12h e 13h às 17h 
Sede da COPEVE /UFAL - Campus A.C. Simões 

Av. Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro dos Martins, Maceió-AL 

 

2. Resultado Final da Análise de Documentação da Reserva de Vagas 

2.1. O resultado dos recursos interpostos, bem como o Resultado Final da Análise de Documentação da Reserva de Vagas, 
será divulgado no site da COPEVE (www.copeve.ufal.br) no dia 1º/8/2017. 

2.2. Não serão permitidos recursos de recurso, nem recurso contra o resultado de que trata o subitem 2.1. 

 
 

Maceió/AL, 24 de julho de 2017. 

 
 
 

Prof. Ms. David Farias Torres Chagas  
Diretor da Escola Técnica de Artes – ETA/UFAL 

 


