
 
 



Documentação necessária:
a) Formulário  de  inscrição  que  poderá  ser  impresso  através  do  link: 

http://www.ufal.edu.br/estudante/arquivos/v1/drca/formularios/requerimento-geral;  ou  adquirido  na 
CRCA/CAMPUS SERTÃO/DELMIRO GOUVEIA;

b) Cópia do Histórico Escolar Analítico autenticado com assinatura e carimbo de um servidor da CRCA 
ou DRCA.

3.5  -  A solicitação poderá ser feita por procuração,  desde que o procurador faça a juntada da 
documentação exigida para o candidato, conforme consta no item 3.4.

3.6 - O requerente só poderá fazer a opção apenas para 1 (um) curso;

3.7 -  O recebimento da documentação pela Instituição não implica na obrigatoriedade da aceitação da 
Matrícula por Reopção de curso do solicitante.

3.8 – É vedada a reopção aos alunos que tenham ingressado na Universidade por equivalência (portador 
de diploma), ou para aqueles matriculados para continuidade de estudos, conforme Resolução nº 114/95-
CEPE, de 13/11/95.

3.9 – Não serão aceitos outros tipos de inscrição que não os previstos neste edital.

4 - Da seleção:

4.1 - A seleção das solicitações será feita pelo Colegiado do Curso respectivo e a análise será efetuada 
com base nos seguintes critérios:
a) Maior índice de aproveitamento de estudos, possibilidade de adequação à série mais adiantada;
b) Maior coeficiente de rendimento escolar acumulado no Histórico Escolar Analítico;
c) Menor índice de abandono de disciplinas (reprovação por falta) no Histórico Escolar Analítico;

4.2 – Em caso de empate, terá prioridade na classificação o aluno que primeiro protocolou (data e hora 
mais antiga) a solicitação de reopção na CRCA, conforme legislação vigente.

5 - Do resultado:

5.1 – O Edital de Resultado da Reopção explicitará a classificação dos requerentes e será publicado 
no mural da CRCA/CAMPUS SERTÃO no dia 21 de dezembro de 2012.

5.2 – Os alunos selecionados para a Reopção, conforme edital de resultado, devem fazer sua matrícula 
por  Reopção  no  período  de  26  a  28  de  dezembro  de  2012,  mediante  assinatura  de  termo  de 
responsabilidade.

5.3 – Após a assinatura  do  termo de responsabilidade o aluno não  poderá desistir  da matrícula por 
reopção.

6 - Na hipótese de serem alteradas quaisquer disposições ora fixadas, será expedido Edital de Retificação 
do presente edital.

Coordenação de Registro e Controle Acadêmico do Campus Sertão da Universidade Federal de Alagoas,
em 14 de dezembro de 2012.
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