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NOTA 02
RESULTADO FINAL

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 que:

1. Houve uma ampliação na quantidade de vagas de acordo com o que tinha sido anunciado anteriormente,
passando de 15 (quinze) para 24 (vinte e quatro) no total.

2. Dos 97 estudantes que enviaram a documentação de pertencimento étnico, 72 enviaram a documentação de
renda corretamente. Outros três enviaram a documentação, mas com pendências, de forma que não foi possível
calcular a renda, além de 22 que não enviaram a documentação de renda solicitada.

3. A ordem de prioridade no atendimento, conforme nota anterior, levou em consideração:

I. Renda per capita;
II. Ordem de inscrição no sistema SISBP.

4. Alguns estudantes estão com renda per capita igual a R$0,00 (zero reais). Nestes casos, as famílias dos
estudantes têm somente recebimentos que não são considerados para o cálculo de renda per capita, ou seja, em
que se mantém de agricultura de subsistência sem auferir rendimentos, ou com renda oriunda de Programas
Sociais, quais sejam:

I. Auxílio Brasil (antigo Programa Bolsa Família);
II. Benefício de Prestação Continuada - BPC;

III. Programa Criança Alagoana - CRIA;

5. Foram autorizadas, no SISBP, as inscrições dos primeiros 24 (vinte e quatro) estudantes na ordem de prioridade.
Esses estudantes deverão acompanhar no sistema o andamento das próximas etapas de suas inscrições, que
deverão ser realizadas pelo MEC.

6. Os demais estudantes permanecem aptos a terem suas inscrições autorizadas, dentro da ordem de prioridade,
caso haja ampliação na quantidade de vagas disponibilizadas para a Ufal.

Maceió, 31 de Março de 2022

Alexandre Lima Marques da Silva
Pró-Reitor Estudantil










