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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD

ATENÇÃO CANDIDATOS
Para inscrição no curso de Medicina – Bacharelado – Integral – Campus Arapiraca Sede da Universidade Federal
de Alagoas você deve acessar o Sistema de Seleção Unificada (SiSU 2015.2) por meio do link http://sisu.mec.gov.br e
fazer a opção pela demanda de concorrência, dentre uma das apresentadas na tabela abaixo, considerando os
requisitos de escolaridade e a forma de comprovação no ato da pré-matrícula da UFAL, a qual está descrita no Edital
nº 10/2015 PROGRAD/UFAL.
DEMANDA

REQUISITO

FORMA DE COMPROVAÇÃO NA PRÉ-MATRÍCULA

Ampla Concorrência

Candidatos que tenham concluído
o ensino médio.

1. Histórico escolar e certificado de conclusão do Ensino Médio ou
equivalente na forma prevista no Edital nº10/2015, e
2. Declaração de que não possui vínculo como aluno de outro
curso de graduação de Instituição de Ensino Superior Pública.

Candidatos que tenham cursado
integralmente o ensino médio em
escolas públicas e que tenham
renda familiar bruta per capita
igual ou inferior a 1,5 salário
mínimo (um salário mínimo e
meio).

1. Histórico escolar e certificado de conclusão do Ensino Médio ou
equivalente na forma prevista no Edital nº10/2015,
2. Comprovação de que estudou todo o Ensino Médio em escola
pública,
3. Inscrição no CadÚnico do Governo Federal,
4. Declaração de renda familiar per capita menor ou igual a 1,5
salário mínimo, e
5. Declaração de que não possui vínculo como aluno de outro
curso de graduação de Instituição de Ensino Superior Pública.

Candidatos que tenham cursado
integralmente o ensino médio em
escolas públicas, sejam
autodeclarados pretos, pardos ou
indígenas, e que tenham renda
familiar bruta per capita igual ou
inferior a 1,5 salário mínimo (um
salário mínimo e meio).

1. Histórico escolar e certificado de conclusão do Ensino Médio ou
equivalente na forma prevista no Edital nº10/2015,
2. Comprovação de que estudou todo o Ensino Médio em escola
pública,
3. Inscrição no CadÚnico do Governo Federal,
4. Declaração de renda familiar per capita menor ou igual a 1,5
salário mínimo, e
5. Declaração de que não possui vínculo como aluno de outro
curso de graduação de Instituição de Ensino Superior Pública.
Obs.: ao se inscrever nesta demanda, o estudante estará
automaticamente declarando-se preto, pardo ou índio, conforme a
metodologia adotada pelo IBGE, nas pesquisas do censo
populacional.

Candidatos que tenham cursado
integralmente o ensino médio em
escolas públicas.

1. Histórico escolar e certificado de conclusão do Ensino Médio ou
equivalente na forma prevista no Edital nº10/2015,
2. Comprovação de que estudou todo o Ensino Médio em escola
pública, e
3. Declaração de que não possui vínculo como aluno de outro
curso de graduação de Instituição de Ensino Superior Pública.

Candidatos que tenham cursado
integralmente o ensino médio em
escolas públicas e sejam
autodeclarados pretos, pardos ou
indígenas.

1. Histórico escolar e certificado de conclusão do Ensino Médio ou
equivalente na forma prevista no Edital nº01/2015,
2. Comprovação de que estudou todo o Ensino Médio em escola
pública, e
3. Declaração de que não possui vínculo como aluno de outro
curso de graduação de Instituição de Ensino Superior Pública.
Obs.: ao se inscrever nesta demanda, o estudante estará
automaticamente declarando-se preto, pardo ou índio, conforme a
metodologia adotada pelo IBGE, nas pesquisas do censo
populacional.

Demanda 1
(NÃO PPI, renda ≤ 1,5)

Demanda 2
(PPI, renda ≤ 1,5)

Demanda 3
(NÃO PPI,
independentemente de
renda)

Demanda 4
(PPI,
independentemente de
renda)

AVISO - ATENÇÃO AOS REQUISITOS PARA AS VAGAS DA IUFAL - Edital nº 10/2015 PROGRAD/UFAL

SiSU 2015.2

Especificamente para os candidatos que optarem pela Ampla concorrência e que tenham estudado todo o
ensino médio em escolas situadas em um dos municípios citados na tabela abaixo, existe a opção pelo critério de
inclusão regional, o qual representa um acréscimo de 10% (dez por cento) na nota final do Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM) para fins de classificação.
DEMANDA

FORMA DE COMPROVAÇÃO NA PRÉ-MATRÍCULA

Mesorregião do Sertão
Alagoano

Delmiro Gouveia, Olho d’Água do Casado, Piranhas, Água Branca, Canapi, Inhapi, Mata Grande,
Pariconha, Batalha, Belo Monte, Jacaré dos Homens, Jaramataia, Major Isidoro, Monteirópolis,
Olho D’Água das Flores, Olivença, Carneiros, Dois Riachos, Maravilha, Ouro Branco, Palestina,
Pão de Açúcar, Poço das Trincheiras, Santana do Ipanema, São José da Tapera e Senador Rui
Palmeira.

Mesorregião do Agreste
Alagoano

Belém, Cacimbinhas, Estrela de Alagoas, Igaci, Maribondo, Mar Vermelho, Minador do Negrão,
Palmeira dos Índios, Paulo Jacinto, Quebrangulo, Tanque D'Arca, Arapiraca, Campo Grande, Coité
do Nóia, Craíbas, Feira Grande, Girau do Ponciano, Lagoa da Canoa, Limoeiro de Anadia, São
Sebastião, Taquarana, Traipu, Olho D'Água Grande e São Braz.

Microrregião de Penedo

Feliz Deserto, Igreja Nova, Penedo, Piaçabuçu e Porto Real do Colégio.

Microrregião Serrana dos
Quilombos

Chã Preta, Pindoba, Ibateguara, Santana do Mundaú, São José da Lage, União dos Palmares e
Viçosa.

Os documentos que comprovam os requisitos citados nos quadros acima devem ser entregues no período da
pré-matrícula juntamente com toda a documentação pessoal relacionada no Edital nº 10/2015 PROGRAD, publicado em
05 de junho de 2015.
ATENÇÃO CANDIDATO: Antes de se inscrever no SISU 2015.2 para um o curso de Medicina – Bacharelado – Integral –
Campus Arapiraca Sede da Universidade Federal de Alagoas, certifique-se de que possui todos os requisitos para a
demanda que escolher e, se for o caso, para o critério de inclusão regional, e de que pode comprová-los de acordo
com as regras do Processo Seletivo da UFAL. A não comprovação destes requisitos no período de matrícula implicará a
eliminação do candidato e a convocação do próximo por ordem de classificação.
O Edital com todas as informações está disponível no endereço eletrônico www.copeve.ufal.br e nos murais do
DRCA e CRCAs da UFAL.
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