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DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 

 

A Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Instituição de Ensino Superior integrante do Sistema Federal de Ensino, através da                  

Pró-Reitoria Estudantil, no uso de suas atribuições legais e regimentais informa: 

 

CONSIDERANDO o Plano de Contingência COVID-19 Ufal, publicado em 16 de março de 2020; 

CONSIDERANDO a Resolução Nº14/2020 - CONSUNI/UFAL, que suspende o calendário acadêmico 2020 desta Universidade; 

CONSIDERANDO a Portaria 392/2020, que regulamenta o estado de emergência na Ufal em decorrência da pandemia de COVID-19; 

CONSIDERANDO o estado de isolamento social que estamos vivendo e a decorrente dificuldade dos estudantes em conseguir documentos                  

que demandem sair do isolamento; 

CONSIDERANDO a suspensão dos atendimentos presenciais na Ufal, exceto em caráter emergencial. 

 

O Resultado Preliminar do Edital 10/2019 está sendo divulgado no dia 31 de março de 2020, conforme a Nota Sobre o Resultado                       

Preliminar. 

As demais etapas do Edital estão suspensas até a normalização das atividades da Ufal. 

O prazo de recursos para os estudantes que foram indeferidos para algum dos programas nos quais se inscreveu será divulgado na                      

primeira semana após o retorno das atividades normais desta Pró-Reitoria Estudantil. 

As convocações para entrevista presencial, conforme disposto no Edital que trata deste processo seletivo também ocorrerão somente                  

após a normalização das atividades. 

Os estudantes que foram deferidos para todos os programas deverão aguardar o resultado final, que será divulgado somente após a                    

análise dos recursos. 

A Proest realizará plantão de atendimento on-line para tirar dúvidas sobre o edital através do e-mail: 

editaldaassistenciaestudantil@gmail.com 

 

Maceió,  31 de março de 2020 
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