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NOTA TÉCNICA 

O  Núcleo  Execu vo  de  Processos  Sele vos  da  Universidade Federal  de Alagoas  –  NEPS/COPEVE/UFAL  e  o

Departamento de Registro e Controle Acadêmico -DRCA vêm, por meio desta Nota Técnica, informar que:

CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA AUTOMÁTICA

Os(As)  candidatos(as)  aprovados/classificados  dentro  do  número  de  vagas  terão  a  confirmação  da  matrícula

ins tucional automá ca.

A confirmação da matrícula ins tucional automá ca será efetuada pela COPEVE/NTI/DRCA/CRCA, que processará o

número  de  matrícula  ins tucional  do  candidato(a)  aprovado/classificado  para  os(as)  alunos(as)  de  reopção,

reingresso e reintegração e alteração do turno do candidato(a) aprovado/classificado para os(as)  alunos(as) de

mudança de turno. 

O(A)  candidato(a)  que desejar  cancelar  a confirmação da matrícula  ins tucional  automá ca deverá  solicitar  a

desistência  através  de  processo  administra vo  direcionado  do  Departamento  de  Registro  e  Controle

Acadêmico/DRCA ou CRCA’s. 

O processo administra vo de desistência deverá ser  aberto, no período de 28/01/2022 a 11/02/2022, em alguns

dos respec vos locais:

Presencialmente

1) Cursos de Campus A. C. Simões:

Protocolo Geral da UFAL, localizado no Campus A. C. Simões – Maceió, de segunda à sexta de 8h às 14 horas.



Presencialmente ou através do e-mail ao CRCA/secretaria correspondente

2) Cursos do Campus CECA:

O atendimento para ques onamentos e envio de documentos para a abertura de processos será através de e-mail: 

 Engenharias e Agroecologia Bacharelado: secretaria.engenharias@ceca.ufal.br (Whatsapp 82 993559377)

 Agronomia, Zootecnia e Tecnólogo em Agroecologia: sca@ceca.ufal.br

 Medicina Veterinária: coordenação.mvet@vicosa.ufal.br

Para atendimento presencial, consultar o horário de funcionamento de cada secretaria através do e-mail.

3) Cursos do Campus Arapiraca:

Presencialmente: Protocolo do Campus de Arapiraca, de segunda à sexta de 9h às 11h;

Ou através do e-mail: crca@arapiraca.ufal.br.

4) Cursos do Campus Sertão:

Presencialmente: Protocolo do Campus do Sertão, de segunda à sexta (entrar em contato com a CRCA Sertão para

confirmar o horário de atendimento).

Ou através do e-mail: crca@delmiro.ufal.br

Na abertura  do processo de desistência  da Reopção de Curso,  Reingresso,  Reintegração ou Mudança de Turno

2021.2, o candidato deverá  informar seus dados acadêmicos completos,  informar  para  que curso/campus está

requerendo a desistência e anexar cópia do documento de iden ficação,  anexando ao mesmo o formulário  de

auten cidade:

Link  para  atestar  a  auten cidade  da  cópia  do  documento  de  iden dade:

h ps://ufal.br/estudante/documentos/formularios/expedicao-de-diplomas-e-cer ficados/declaracao-de-

veracidade-e-auten cidade-de-documentos-drca.pdf/view
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