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FIGURA 01 

 
18/10/2007 - Maceió/AL 
 
Olá Futuro aluno(a) da UFAL, 
 

A partir de agora iremos mostrar como realizar a sua inscrição de forma segura, rápida e prática. Lembramos que 
todas as mudanças realizadas são fruto do empenho de toda a equipe da COPEVE/UFAL, para garantir maior praticidade 
nas inscrições. Estamos sempre prontos para lhes atender de segunda a sexta das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. 
 
 
 

I. Acesse o endereço www.copeve.ufal.br. 
II. Clique no BANNER no PSS UFAL 

2008 que encontra-se no lado 
direito do site. 

III. Você será redirecionado(a) para a 
página do Processo Seletivo 
Unificado 2008 (Figura 01). 

 
IV. Nesta página você deve clicar no 

link: CLIQUE AQUI PARA SE 
INSCREVER! 

 
 
 
 
 
 
 

I. A próxima página (Figura 02) é a 
tela inicial do Sistema de Inscrição 
COPEVE.  

Você precisa ter cadastro para 
entrar no sistema e poder continuar 
a sua inscrição.  

 
ATENÇÃO PARA ESSA ETAPA 
Leia com calma as instruções que há 
nessa página para seguir para o próximo 
passo. 
 
Após terminar a leitura siga para o: 
 
- 3º PASSO. Se for fazer o cadastro 
(PSS 1 e/ou PSS Geral) 
 
- 4º PASSO. Se você já tem cadastro ou 
um pré-cadastro (PSS 2 e PSS 3). 
Obs.: Os candidatos do PSS 2 e PSS 3 
tiveram seus dados do ano passado migrados para dentro do sistema, então já possuem cadastro, para entrar no sistema 
clique no botão ESQUECI SENHA que encontra-se na parte superior da página. Você vai informar o seu CPF e a sua 
data de nascimento que o sistema irá gerar e mostrar a sua nova senha. Agora que você já tem senha, é só preencher o 
CPF e a senha e clicar no botão Entrar.  

FIGURA 02 
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Para Fazer o cadastro! USUÁRIO 
NOVO. Clique no botão Cadastrar. 
Pronto! Agora você deverá informar os 
dados que serão solicitados nesse 
Formulário, CPF, NOME, Uma SENHA 
(com 6 dígitos no mínimo) RG, etc. 
(Figura 03) 
 
Se você colocar o seu CPF e aparecer a 
mensagem de que ele já existe no 
nosso sistema, isso é porque de alguma 
forma já existe um cadastro com seu 
CPF. Portanto, se não lembra mais da 
senha clique em Esqueci Senha.  
 
Continuando... 

Após informar todos os dados você 
deverá clicar no botão CADASTRAR 
que se encontra no fim dessa página. 
 
Agora você já está cadastrado no nosso 
Banco de Dados. O sistema irá mostrar 
uma janela com todas as informações e 
pede para você confirmar. Se estiver 
tudo certo, clique no botão OK. Logo 
após, aparecerá uma mensagem 
confirmando o seu cadastro. Clique no 
botão OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 03 

FIGURA 03.1 

FIGURA 03.2 

LEIA O EDITAL DO PSS 2008. 
PRINCIPALMENTE O ITEM 7.2. 

É MUITO IMPORTANTE PARA SUA 
INSCRIÇÃO VIA INTERNET. 
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I. Nesse passo, você já está logado 
no sistema. 

II. Observe os concursos abertos e o 
Processo Seletivo Unificado 2008. 
Clique nesse link para ter acesso 
às etapas de inscrição. (Figura 04) 

III. O sistema dá as boas vindas. 
IV. A próxima tela é específica do 

Processo Seletivo Unificado 2008. 
V. Você terá que clicar no Botão 

Inscrever-se. (Figura 05) 
VI. Você também poderá ter acesso 

ao Edital e outros documentos 
disponíveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agora o Sistema pede para que você 
responda um questionário social, que são 
os dados complementares para o 
processo. (Figura 06) 
 
Responda todos os dados e leia as 
instruções que constam nessa página; 
quando é perguntado onde você estudou o 
ensino médio. Se foi no interior de 
Alagoas, essa informação é importante 
para os candidatos do PSS 3 e Geral que 
irão optar por cursos do Campus 
Arapiraca. 
 
Clique no botão Confirmar. Uma 
mensagem será mostrada na tela.  
(Figura 06.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 04 

FIGURA 05 

FIGURA 06 

FIGURA 06.1 
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Falta Pouco!!! 
 
Agora serão mostrados os dados 
informados que estão em seu cadastro. 
 
Verifique se todos os dados informados 
estão corretos; caso tenha alguma 
informação errada, clique no botão 
Atualizar. (Figura 07) 
 
Se estiver tudo certo, clique no botão 
Confirmar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agora escolha o tipo de PSS que deseja 
fazer: PSS 1, PSS 2, PSS 3 ou PSS Geral. 
 

Candidatos do PSS 1 ou PSS 2: siga 
para o Passo 8. 

 
Se optar pelo PSS 3 ou PSS Geral: o 
sistema irá pedir que você informe em qual 
Campus você que concorrer. (Figura 08) 
 
Campus Maceió (A.C. Simões) são 45 
cursos. 
Campus Arapiraca (e seus pólos) são 16 
cursos. 
 

FIGURA 07 

FIGURA 08 
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Logo após a sua escolha clique no botão Confirmar.  
Siga para o Passo 9. 
 
Candidatos do PSS 1 e PSS 2. (Figura 09) 
 
Agora você irá escolher a língua estrangeira (PSS 1) 
e a cidade onde vai querer fazer a sua prova. Este 
ano estamos com 8 cidades: Maceió, Arapiraca, 
Palmeira dos Índios, Penedo, Porto Calvo, Santana 
do Ipanema, União dos Palmares e Viçosa. 
Escolha a cidade e clique no botão Confirmar. 
 
 
 
 
Candidatos ao PSS 3 ou PSS Geral. 
 
Após ter escolhido o Campus, você irá escolher para 
qual CURSO deseja concorrer. (Figura 10) 
 
Aqui também você poderá optar por concorrer ao 
SISTEMA DE COTAS, caso você tenha marcado cor 
da pele preta ou parda e se marcou que estudou 
todo o ensino médio em Escola Pública. 
Lembramos que ao optar pelas COTAS, você fica 
inteiramente responsável pelos dados informados e 
que serão cobrados você caso seja aprovado(a). 
 
Escolha a língua estrangeira (apenas PSS Geral) e 
logo após clique no botão Confirmar. (Figura 10) 
 
 
 
 
 
Está terminando!!!! 
 
Agora o Sistema confirma sua inscrição no PSS 1, 
PSS 2, PSS 3 ou PSS Geral. 
 
Verifique todos dados que estão na TELA como: 
LÍNGUA ESTRANGEIRA, CIDADE DE PROVA, 
TIPO DE PSS, CURSO (PSS 3 E GERAL), etc. 
 
Se estiver tudo certo, então clique no 
botão Confirmar. (Figura 11) 
 
O sistema irá mostrar uma mensagem 
confirmando e finalizando a sua 
inscrição. (Figura 12) 
 
 

FIGURA 09 

FIGURA 10 

FIGURA 11 

FIGURA 12 
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Para concluir sua inscrição, você deverá IMPRIMIR o Requerimento de Inscrição e o Boleto para pagamento (GRU). 
 
IMPRIMINDO O REQUERIMENTO: 
O Sistema irá redirecionar você para a 
parte de Requerimentos, logo clique 
no botão Visualizar. (Figura 13) 
 
Imprima o Requerimento, confirme 
todos os dados e assine no final. 
 
Após imprimir o Requerimento, feche a 
tela e volte para o sistema. 
 
IMPRIMINDO O BOLETO 
Agora clique no botão Gerar boletos. 
que encontra-se no menu esquerdo. 
 
 
 
A seguir aparecerão as informações sobre o Processo Seletivo – UFAL, aí é só clicar no botão Gerar Boleto. Imprima e 
PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. Cuidado para não perder o PRAZO. Esse BOLETO(GRU) você deverá pagar APENAS 
nas agências do BANCO DO BRASIL. Ele deve ficar com você até o(s) dia(s) da(s) prova(s). Se o boleto (GRU) não 
for pago até a data de vencimento, sua inscrição será CANCELADA. (Figura 14) 
 

 
 
 
 

UM DOS MAIS IMPORTANTES! 
 

Agora você deverá juntar TODOS OS DOCUMENTOS (Requerimento de 
Inscrição assinado + 1 foto 3x4 + Cópias do CPF e RG autenticadas em cartório), 
colocar tudo em um ENVELOPE e ENVIAR para a COPEVE através dos CORREIOS, com 
Aviso de Recebimento (AR). Só assim poderemos CONFIRMAR sua INSCRIÇÃO.  

Leia o item 7.2 do Edital 
 
Destinatário 
COPEVE – Comissão Permanente do Vestibular 
Praça Visconde de Sinimbú, 206 – Centro – Maceió/AL 
CEP: 57020-720 
 

A COPEVE SÓ ACEITARÁ a sua inscrição enviada via CORREIOS até 07/11. 
NÃO ACEITAREMOS A ENTREGA NA SEDE DA COPEVE! Conforme Edital do PSS 2008. 

 
Esperamos que este guia tenha lhe ajudado na sua inscrição. Bons estudos e boa sorte!!! 

DÚVIDAS Gerais: 82-3336-2507 / PROBLEMAS NA INTERNET: 82-3326-3811 
MSN COPEVE: copeve_ufal@hotmail.com 

FIGURA 13 

FIGURA 14 


