NÚCLEO EXECUTIVO DE PROCESSOS SELETIVOS (NEPS)
COPEVE/UFAL

INFORMA:
A Pró-Reitoria
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação,
Pós Graduação, a Comissão Permanente do
Vestibular e as Coordenações dos Programas de Pós-Graduação
Pós Graduação stricto sensu da
Universidade Federal de Alagoas – UFAL,, no uso de suas atribuições, comunica a
retificação do EDITAL Nº 07/2011-PROPEP/UFAL,
07/2011
que trata do Processo Seletivo
para Cursos de MESTRADO E DOUTORADO ingressantes no primeiro semestre de
2012.
Devido
evido a questões técnicas que interferiram na divulgação
divulgação do resultado
preliminar das provas
as de Conhecimentos específicos dos
dos cursos de Mestrado em
Economia Aplicada, Direito Público e Educação Brasileira (linha de pesquisa:
pesquisa TIC), os
candidatos aos cursos citados acima deverão seguir as instruções descritas abaixo:
Economia Aplicada:
Fica
ica prorrogado o resultado preliminar das provas de conhecimentos específicos
do curso de Economia Aplicada para o dia 8/2/2012.
8/2/2012
Todos os candidatos deverão seguir o calendário de entrega de documentos no
período de 07 a 10/2/2012
012 e terão o direito de participar do exame de Proficiência no dia
09/02/2012.. As avaliações dos documentos e correção do exame estarão condicionadas
condicionad
ao resultado de aprovação na prova de conhecimentos específicos.
Direito Público e Educação Brasileira (linha de pesquisa: Tecnologia da
Informação e Comunicação na Educação):
Considerando que o resultado preliminar das provas de conhecimentos
específicos dos dois cursos mencionados acima foram divulgados posteriormente
posteri
à data
estabelecida no Edital 07/2011,
07/2011 o que acarretará na prorrogação dos prazos de
recebimento e julgamento dos recursos, todos
todos os candidatos deverão seguir o calendário
de entrega de documentos no período de 077 a 10/2/2012 e terão o direito de participar
do exame de Proficiência no dia 09/02/2012.
09/
As avaliações dos documentos e correção
do exame estarão condicionadas
condicionada ao resultado de aprovação na prova de conhecimentos
específicos.
Ficam mantidas as demais disposições do Edital.

Maceió/AL, 4 de Fevereiro de 2012.

