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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL 

 
EDITAL Nº 02/2019 – PROEST/UFAL 

NOTA DE 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 (PROEST), no uso de suas atribuições legais e regimentais, informa que: 
 

1. Do total de 2732 inscrições, 817 foram deferidas para todos os programas inscritos, devendo os estudantes que não tiveram nenhum 
indeferimento em sua inscrição aguardar o Resultado Final; 

2. O Resultado Rreliminar está disponibilizado em arquivos por local de estudo e ordem numérica de CPF. Caso o/a candidato/a não encontre 
seu CPF na lista específica, deve procurar na Lista Geral e informar no recurso o Campus e Unidade a que se vincula; 

3. Os/As estudantes que tiveram suas inscrições indeferidas deverão observar atenciosamente os motivos de indeferimento e, se for o caso, 
apresentar a documentação solicitada; 

4. Os/As estudantes que no resultado preliminar estiverem selecionados para entrevista e com inscrição indeferida por outros motivos deverão 
recorrer dos indeferimentos no prazo de recurso comum a todos os estudantes e aguardar a convocação para as entrevistas; 

5. O prazo para recursos será de 30 de maio de 2019 a 03 de junho de 2019, impreterivelmente. Para recorrer, deve-se: 

a) Agrupar as documentações solicitadas no Resultado Preliminar, em arquivo único em PDF, com tamanho máximo de 10MB; 

b) Acessar o formulário de recursos, disponível no link https://ufal.br/formularios/questionario-socioeconomico;  

c) Após o envio do recurso será gerada uma página de confirmação, que deverá ser impressa e mantida como comprovante do 
recurso; 

6. A convocação para entrevistas será divulgada na próxima segunda-feira (03/06/2019); 

7. Para esclarecer dúvidas em relação ao recurso, o/a estudante deverá procurar a Proest/Naes, presencialmente ou por telefones e e-mails 
a seguir: 

 

Campus/Unidade Telefone E-mail 

PROEST Campus A. C. Simões (82) 3214-1079 

editaldaassistenciaestudantil@gmail.com 

NAE Arapiraca (82) 3248-1834 

NAE Penedo - 

NAE Palmeira dos Índios - 

NAE Delmiro Gouveia (82) 3214-1921 

NAE Santana do Ipanema (82) 3214-1771 

 
Maceió/AL, 29 de maio de 2019. 

 
 

Alex Renner Silva Santos 
Gerente de Assistência Estudantil 

 
Manuella Aragão Pinheiro 

Coordenadora de Política Estudantil 
 

Silvana Márcia de Andrade Medeiros 
Pró-Reitora Estudantil 


