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NOTA TÉCNICA  

CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA CHAMADA 

 

 

 
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a Coordenadoria Institucional de Educação à 

Distância da Universidade Federal de Alagoas – UFAL torna pública que estão convocados preencher o 
requerimento de matrícula os candidatos classificados em segunda chamada para o curso de 
Especialização Lato Sensu em Educação em Direitos Humanos e Diversidade- EDHDI 2. 

A segunda chamada é motivada pela necessidade de suprir as vagas remanescentes do referido 
curso EDHDI 2, seja por vacância provocada por ausência de candidatos aprovados ou por desistência 
de candidatos no período de matrícula.  

Dessa forma, foram remanejadas as vagas não preenchidas seguindo os critérios estipulados na 
alínea C do Anexo I do Edital nº 16/2012-PROPEP/UFAL, obedecendo a seguinte ordem: 
- Remanejamento entre vagas de demandas de um mesmo polo, seguinte ordem de priorização por 
demanda: (1) docentes da rede pública e/ou com inscrição homologada na plataforma Paulo Freire, (2) 
Demanda Social e (3) servidores da UFAL e/ou egressos de universidades publicas. 
- Remanejamento entre vagas de pólos diferentes, seguindo o mesmo critério de priorização descrito no 
item anterior. 

Nesses termos, estão convocados os candidatos aprovados nas classificações subsequentes aos 
convocados na primeira chamada,  obedecendo o número de vagas que precisam ser supridas em cada 
demanda e considerando a nova distribuição de vagas após remanejamento. 

A matricula deste, será realizada no período de 17 e 19 de setembro de 2012, no horário de 
08h00 às 17h00 no prédio da Reitoria da Universidade Federal de Alagoas, na Assessoria de Educação 
em Direitos Humanos & Segurança Publica,campos A.C.Simões – Tabuleiro dos Martins,Maceió – AL. 
O não comparecimento no período previsto implica no entendimento de que os candidatos convocados 
desistiram da matricula, autorizando a UFAL a convocar os candidatos subsequentes por ordem de 
classificação. 

Na oportunidade, a coordenação do curso de pós - graduação Especialização Lato Sensu de 
Educação em Direitos Humanos e Diversidade informa que o início das aulas será adiado e 
oportunamente divulgado por meio do site www.ufal.edu.br/aedhesp.  
 
 
 
 

Maceió – AL, 12 de setembro de 2012. 
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