
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

FACULDADE DE LETRAS 

Casas de Cultura 

Casa de Cultura Britânica 

Espaço Cultural da Ufal 

Praça Visconde de Sinimbu, Centro 

 

Edital 08/2018 de 14 de março de 2018 

 

Convocação de alunos para as turmas de língua inglesa 

Primeiro semestre de 2018 

2ª chamada – turmas de segunda-feira e terça-feira 
 
Para a confirmação de matrícula: obrigatória a apresentação de documento oficial válido legível com foto 

clara ao professor em sala de aula no primeiro dia de aula após esta convocação. 
 

Dia da segunda aula (confirmação de matrícula da segunda chamada): semana de 09 a 13 de abril de 2018.  

Local da Aula: Casa de Cultura Britânica, Espaço Cultural da Ufal, Praça Sinimbu, Centro, Maceió, Al. 

Sala de aula: procure por essa informação na Secretaria das Casas de Cultura antes da aula. 

Material para a primeira aula: leve caderno, lápis, borracha e caneta. 

Dúvidas: ccb.ufal@gmail.com 

 

 Esta chamada lista apenas os nomes que faltam para completar as turmas em que ainda há interessados que não 

foram chamados na 1ª chamada. 

 Esta chamada atende às turmas que têm aulas às segundas e terças-feiras. 

 Poderá haver uma terceira chamada para completar as turmas que acontecem às quartas, quintas e sextas-feiras. 

 Publicaremos até terça-feira uma terceira chamada para completar as turmas que acontecem às quartas, quintas 

e sextas-feiras, se houver vaga. 

 O interessado receberá e-mail automático no endereço cadastrado no SIGAA. Por isso, é importante manter o 

cadastro sempre atualizado, com especial atenção a e-mail e telefones. 

 Solicitamos ao interessado que desistir do curso para o qual tenha sido convocado, que escreva para o e-mail da 

CCB o mais rápido possível para tentarmos passar a vaga a outro interessado da fila de espera. 

 Esta convocação também é divulgada na página da Faculdade de Letras da UFAL: 

http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/fale/extensao/casas-de-cultura/resultados-casas-de-cultura-espaco-

cultural-2018   

 

Obs.: sempre que escrever e-mail à CCB, informe sua turma, nome completo, CPF e telefone. 
 

Básico 1A - 2ª feira - dia 09.04.2018 - 09h às 11h30 

1. Camila Santana Rodrigues 

2. Alexsandre da Silva 

3. Márcio Antônio de Lima 

4. Laryssa Nobre Barbosa 

 

Básico 1B - 3ª feira - dia 10.04.2018 - 14h30 às 17h 

1. Isabella Cristina Barbosa da Silva 

2. Wanderson da Silva dos Santos 

3. José Eduardo Santana 

 

Básico 2A - 2ª feira - dia 09.04.2018 - 09h às 11h30 

1. Maria Regina Pereira Brandão 

 

Básico 2B - 2ª feira - dia 09.04.2018 - 14h às 16h30 

1. Nayane dos Santos Ferro 
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