
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
COMISSÃO PERMANENTE DO VESTIBULAR 

EDITAL Nº 02/2007 
 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL, Instituição 
de Ensino Superior integrante do Sistema Federal de Ensino, por meio da sua Comissão 
Permanente do Vestibular – COPEVE e Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD, 
torna público a RETIFICAÇÃO do Edital Nº 01/2007, passando a inserir o subitem 
abaixo transcrito: 

 
 

2.1.2 – Inscrições via Internet 
 
As inscrições para o Processo Seletivo 2007 da UFAL/Campus 
Arapiraca estarão disponíveis no endereço eletrônico 
www.copeve.ufal.br, entre às 18h00, do dia 31 de janeiro e às 23h59, 
do dia 07 de fevereiro de 2007, considerando-se o horário local de 
Maceió-AL. Estas inscrições não estarão disponíveis para candidatos que 
tenham direito a redução ou isenção da taxa de inscrição. 
 
   2.1.2.1 – A COPEVE disponibilizará o Manual do Candidato no 
endereço eletrônico www.copeve.ufal.br a partir do dia 15 de fevereiro 
de 2007.  
 
  2.1.2.2 – No período de inscrição especificado no subitem 2.1.2, 
os candidatos deverão obrigatoriamente cumprir os procedimentos 
estabelecidos a seguir para efetivação de sua inscrição no Processo 
Seletivo 2007 da UFAL/Campus Arapiraca. 
  

a) Preencher o Requerimento de Inscrição on-line existente no 
endereço eletrônico www.copeve.ufal.br e imprimi-lo para 
posterior envio a sede da COPEVE. 
 
b) Imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição, até o dia 08 de fevereiro de 2007 em qualquer 
agência bancária, preferencialmente em agências do Banco 
do Brasil, em seu horário normal de funcionamento, em caixas 
eletrônicos dos respectivos bancos, também em seu horário de 
funcionamento. 
 
c) Após o preenchimento do Requerimento de Inscrição via 
Internet, o candidato deverá proceder de acordo com as 
orientações expressas no endereço eletrônico 
www.copeve.ufal.br e enviar o requerimento de inscrição 
assinado juntamente com os documentos citados no item 2.8 e 
seus subitens, à Comissão Permanente do Vestibular - 
COPEVE, situada na Praça Visconde de Sinimbú, 206, Centro, 
Maceió –AL, CEP 57020-720, através da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos - ECT, com Aviso de Recebimento 
(AR), com data de postagem até 08 de fevereiro de 2007.  
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   2.1.2.3 – A critério da Comissão Permanente do Vestibular, 
poderão ser indeferidas as inscrições realizadas via internet dos 
candidatos que não cumprirem rigorosamente o estabelecido no item 
2.1.2 e seus subitens.  
 
   2.1.2.4 – A COPEVE só efetivará a inscrição do candidato 
mediante a comprovação do pagamento da taxa de inscrição pela rede 
bancária.  
 
   2.1.2.5 – Será considerada como válida a inscrição cujo boleto 
bancário associado seja pago. 
 
   2.1.2.6 – Caso haja necessidade de comprovação do pagamento 
pelo candidato, a COPEVE poderá solicitá-la posteriormente. Portanto, o 
candidato deverá guardar o seu comprovante de pagamento, evitando 
assim, futuros transtornos. 

 
   2.1.2.7 – Pagamentos efetuados após o prazo estabelecido no 
item 2.1.2.2, não serão considerados, o que implicará a não-efetivação da 
inscrição. 
 
  2.1.2.8 – O Cartão de Inscrição dos candidatos inscritos no 
Processo Seletivo 2007 da UFAL/Campus Arapiraca, por meio da 
Internet, serão disponibilizados a partir de 15 de fevereiro de 2007 no 
endereço www.copeve.ufal.br. O candidato deverá imprimi-lo e 
apresentá-lo em cada dia de prova do Processo Seletivo 2007 da 
UFAL/Campus Arapiraca. 
 
  2.1.2.9 – Em caso de duas ou mais inscrições de um mesmo 
candidato, será considerada válida a última inscrição com taxa 
efetivamente paga . 
   
  2.1.2.10 - A COPEVE não se responsabiliza por inscrição via 
Internet não recebida por fatores de ordem técnica, que prejudiquem os 
computadores ou impossibilitem a transferência de dados, falhas de 
comunicação ou congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como por falta de envio da documentação no prazo estabelecido no item 
2.1.2 ou por extravio da documentação pelos Correios. 
 
  2.1.2.11 – Orientações e procedimentos adicionais a serem 
seguidos para Inscrição via Internet estarão disponíveis no endereço 
eletrônico www.copeve.ufal.br.  
 
 

Maceió, 31 de janeiro de 2007. 

Profº Dr. José Carlos Almeida de Lima 

Presidente da COPEVE 
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