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Serviço Público Federal 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO - DRCA 
DIVISÃO DE MATRÍCULA E CONTROLE ACADÊMICO 

 

EDITAL Nº 62/2022, DE 8 DE SETEMBRO DE 2022 
2ª CHAMADA DE PRÉ-MATRÍCULA DO PROCESSO SELETIVO PRIL/UFAL/2022.1 

 

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e o Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA) tornam pública a convocação da 
CLASSIFICADA na 2ª CHAMADA DE PRÉ-MATRÍCULA do Processo Seletivo para Ingresso no Curso de Pedagogia, pelo Programa Institucional de Fomento 
e Indução da Inovação da Formação Inicial Continuada de Professores e Diretores Escolares - Pril/UFAL, para a realização da Pré-Matrícula na 
Universidade Federal de Alagoas - Campus do Sertão – Delmiro Gouveia/AL, regido pelo edital nº 31/2022 – PROGRAD/UFAL, de 06 de maio de 2022. 
 

1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 Considerando a retomada das atividades presenciais da no Campus do Sertão da Universidade Federal de Alagoas a partir do dia 21 de março 

de 2022, os procedimentos de pré-matrícula desta camada passarão a ser exclusivamente na modalidade presencial. 

1.2 A pré-matrícula da candidata CLASSIFICADA nesta 2ª Chamada do Processo Seletivo de PRIL/UFAL/2022.1 será realizada obedecendo-se a todas 

as normas e procedimentos constantes no Edital nº 31/2022 – PROGRAD/UFAL, de 06 de maio de 2022, o qual dispõe sobre o Processo Seletivo 

para Ingresso no Curso de Graduação em Pedagogia, não sendo mais na modalidade remota, e sim efetuando todos os procedimentos 

presenciais. 

1.3 O(A) candidato(a) que não efetuar os procedimentos de pré-matrícula nos dias e horários definidos neste Edital ou que não entregar as cópias 

dos documentos autenticados previstos para a efetivação da pré-matrícula PRESENCIAL, conforme exigido nos itens 12 e 13 do Edital nº 

31/2022 – PROGRAD/UFAL, será considerado(a) desistente para todos os efeitos, sendo convocado(a) o(a) seguinte, em conformidade com o 

processo classificatório. 

1.4 A relação dos(as) candidatos(as) CLASSIFICADOS(AS) e Processo Seletivo PRIL/UFAL/2022.1 encontra-se disponível no Anexo I deste edital. 

1.5 Esta convocação é exclusiva para a entrega PRESENCIAL de documentos da pré-matrícula. Entretanto, os(as) candidatos(as) convocados(as) 

para as Demandas de Reserva de Vagas/Cotas PPI (Pretos(as) ou Pardos(as)) também deverão ficar atentos(as) à convocação para participar do 

procedimento das Bancas de Validação da Autodeclaração Étnico-racial (HETEROIDENTIFICAÇÃO), realizado por meio de edital específico. 

 

2 DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS E DOS PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA PRÉ-MATRÍCULA 

2.1 A relação de documentos a serem entregues, bem como os procedimentos a serem seguidos para a realização da pré-matrícula na UFAL, estão 

previstos nos itens 12 e 13 do Edital nº 31/2022 – PROGRAD/UFAL. O(A) candidato(a) deverá ater-se aos procedimentos relativos à demanda 

para a qual foi convocado(a) nesta chamada. 

PASSO 1: Autenticação de Documentos 

a) Acessar o Edital do Processo Seletivo no site da COPEVE (www.copeve.ufal.br), e verificar quais documentos são necessários para efetuar a 
pré-matrícula. 

b) Reunir todos os documentos necessários para Pré-matrícula (Originais e cópias). 

PASSO 2: Autenticação de Documentos 

2.2 Todos os documentos apresentados sob forma de fotocópia deverão ser autenticados. Esta autenticação poderá ser feita por servidor da UFAL 
credenciado para este fim. Para a autenticação gratuita das cópias dos documentos na UFAL, o(a) candidato(a) deverá apresentar o original do 
documento e uma cópia legível para os(as) servidores(as) que estarão disponíveis no período e locais relacionados no quadro a seguir. O(A) 
Candidato(a) deverá procurar o local específico no Campus do Sertão/UFAL destinado para realizar a Autenticação dos Documentos, 
conforme quadro a seguir. Os(As) servidores(as) farão a comparação da cópia com o original e autenticarão com o carimbo de “confere com o 
original” acompanhado do carimbo funcional do(a) servidor(a), com número da matrícula Siape. Também serão aceitas cópias autenticados 
em cartório. 

Campi/Unidade Cursos Local para autenticação de documentos Dias / Horário 

Campus do 
Sertão - Sede 

Cursos de Licenciatura em Ciências e 
Licenciatura em Letras Português. 

SECRETARIA do Campus Sertão – Sede (Delmiro Gouveia) 
Rodovia AL 145, Km 3, nº 3849, 

Bairro Cidade Universitária. Delmiro Gouveia/AL. 

09 e 10/09/2022, 
das 9h às 19h. 

 

3 DO LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA PRÉ-MATRÍCULA 

PASSO 3: Entrega de Documentos 

3.1 Os(As) candidatos(as) convocados(as) para realização da pré-matrícula deverão comparecer nos dias, horários e locais relacionados no quadro 
a seguir, munidos da documentação necessária para a efetivação da sua pré-matrícula, de acordo com o curso/turno/demanda para a qual se 
inscreveu e foi convocado(a). 

Campi/Unidade Cursos Local de entrega da documentação Dias / Horário 

Campus do 
Sertão - Sede 

Cursos de Licenciatura em Ciências e 
Licenciatura em Letras Português. 

SECRETARIA do Campus Sertão – Sede (Delmiro Gouveia) 
Rodovia AL 145, Km 3, nº 3849, 

Bairro Cidade Universitária. Delmiro Gouveia/AL. 

09 e 10/09/2022, 
das 9h às 19h. 
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4 DA AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À RESERVA DE VAGAS E CRITÉRIO DE INCLUSÃO REGIONAL 

4.1 Os documentos previstos no item 13 do Edital nº 31/2022 – PROGRAD/UFAL serão analisados por Banca Examinadora, que levará em 
consideração os critérios estabelecidos no referido Edital. 

4.2 Depois de analisados todos os envelopes com os documentos dos(as) candidatos(as), será publicado o Resultado Preliminar da Análise de 
Documentação da Ampla Concorrência e Reserva de Vagas/Cotas, detalhando a relação de candidatos(as) que tiveram suas pré-matrículas 
deferidas e a relação de candidatos(as) com documentação indeferida, especificando o motivo do indeferimento. Estes resultados serão 
publicados no dia 12/09/2022 no endereço eletrônico www.copeve.ufal.br. 

4.3 Os(As) candidatos(as) que tiverem sua pré-matrícula indeferida em razão dos documentos apresentados poderão recorrer do resultado no dia 
13/09/2020. Para recorrer contra o resultado preliminar da análise de documentação para ampla Concorrência e Reserva de Vagas/Cotas, o(a) 
candidato(a) deverá preencher o formulário disponível no local de entrega de recursos, podendo incluir nova documentação para substituir 
aquela indeferida inicialmente. 

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

Campus/Unidade Cursos Dias/Horário Local de entrega da documentação de Recursos 

Campus do Sertão - 
Sede 

Cursos de Licenciatura em Ciências e 
Licenciatura em Letras Português. 

13/09/2022, 
das 9h às 18h 

SECRETARIA do Campus Sertão – Sede (Delmiro Gouveia) 

Rodovia AL 145, Km 3, nº 3849, Bairro Cidade Universitária. 
Delmiro Gouveia/AL. 

 

4.4.1 Durante o período de recursos, os(as) candidatos(as) poderão anexar novos documentos visando reverter as pendências inicialmente 

existentes, conforme Resultado Preliminar.  

4.4.2 Os(As) candidatos(as) também poderão argumentar em sua defesa em relação ao resultado preliminar e indicar quais novos documentos 

foram enviados para tentar reverter a situação de indeferimento. 

PASSO 4: Resultado Final da Análise dos documentos enviados 

4.5 O Resultado Final da Análise de Documentação dos(as) candidatos(as) optantes pelas demandas de Ampla Concorrência e Reserva de 

Vagas/Cotas, juntamente com as respostas dos recursos, será publicado até o dia 14/09/2022 no endereço eletrônico www.copeve.ufal.br. 

4.6 Os(As) candidatos(as) concorrentes à Ampla Concorrência que obtiverem deferimento após a análise da documentação apresentada terão a 

pré-matrícula confirmada. 

4.7 Os(As) candidatos(as) da demanda de Ampla Concorrência que obtiverem indeferimento na análise final da documentação apresentada serão 

eliminados(as) e as vagas remanescentes serão disponibilizadas na Lista de Espera. 

 

Maceió/AL, 08 de setembro de 2022. 

 

 ROSANA SARITA DE ARAÚJO PROF. Dr. AMAURI DA SILVA BARROS 
 Diretora Geral do DRCA Pró-Reitor de Graduação - PROGRAD 

 
 

PROF. Dr. JOSEALDO TONHOLO 
Reitor 
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ANEXO I 

 
RELAÇÃO DE CLASSIFICADOS NA 2ª CHAMADA (CONVOCADOS PARA A PRÉ-MATRÍCULA – PROCESSO SELELTIVO PRIL/UFAL-2022.1) 



003 - GRUPO 1 - PEDAGOGIA

CLASSIFICADOS CONVOCADOS PARA PRÉ-MATRÍCULA - 2ª CHAMADA

Processo Seletivo PRIL - Ed. 31/2022
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL

NomeInscrição StatusClassif.Nota Final

AMPLA
Ampla Concorrência

Demanda: AMPLA CONCORRÊNCIA

ARLENE GONÇALVES TENÓRIO0001713923 310,00 Classificado - Convoc. p/ entrega da documentação da Pré-Matrícula

COPEVE/UFAL Página 1 de 1


