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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

COORDENADORIA INSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – CIED 

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL – REPROCESSAMENTO DE RESULTADO 

EDITAL N.º 01/2012 

 

 

 Considerando que o quantitativo de aprovados no Processo Seletivo de Tutores Presencial e a Distância da Universidade Aberta do Brasil da 
UFAL atualmente não atende as necessidades da Universidade Federal de Alagoas, inviabilizando a logística de oferta dos cursos de educação à distância. 

Considerando o interesse público no preenchimento do total das vagas ofertadas neste Processo Seletivo, de forma a permitir o acompanhamento e 
assistência adequados aos alunos dos cursos de educação à distância.  

A UFAL, por meio da Coordenadoria Institucional de Educação a Distância, resolve: 

1. modificar o ponto de corte da prova objetiva previsto no item 10.1 do Edital 01/2012 CIED para 50%; 

2. reprocessar o resultado do Processo Seletivo de Tutores Presencial e a Distância da Universidade Aberta do Brasil da UFAL, publicado em 
03/09/2012, de modo a incluir os candidatos aprovados após a redução do ponto de corte da prova objetiva; 

3. manter integralmente a ordem de classificação de todos os candidatos aprovados no resultado publicado no dia 03/09/2012, 
independentemente da pontuação obtida pelos candidatos que forem aprovados após o reprocessamento do resultado; 

4. convocar para a análise curricular os candidatos aprovados após o reprocessamento do resultado da prova objetiva, preenchendo as vagas 
onde não houveram candidatos convocados conforme limite estabelecido no item 11.1 do Edital nº 01/2012 CIED. 

5. Estabelecer novo cronograma de entrega dos títulos e documentação obrigatória e divulgação do resultado, conforme quadro abaixo. 

Evento Prazo 

Entrega dos títulos e documentos obrigatórios 13 a 14/11/2012 

Publicação do Resultado Preliminar 23/11/2012 

Interposição de recursos contra o Resultado Preliminar 24 e 25/11/2012 

Resultado Final 29/11/2012 

 

 

Ficam mantidas as demais disposições do Edital. 

 

 

Maceió, 09 de novembro de 2012. 

 

 

Prof. Dr. Luis Paulo Leopoldo Mercado 

Coordenador da CIED/UFAL 

 

  


