
 

 

 

 

A Pró-reitoria de Graduação 

revogação da seleção para supervisores e alunos bolsistas 

veiculada através dos Editais n. 24

Esclarece que a revogação da seleção ocorre pela necessidade de reformulações na 

distribuição de componentes curriculares e cursos contemplados pelo programa, fruto de uma drástica 

redução no número de bolsas destinadas às IES do Estado de Alagoas, por ini

o que afetou diretamente o total de bolsas destinadas à UFAL pelo PIBID.

Nesse contexto, tão logo haja a conclusão das reformulações necessárias, a PROGRAD 

publicará novos editais, com datas e critérios que se amoldem à atual conjuntu

PIBID. 

Por fim, as inscrições realizadas até a presente data 

deverão ser novamente efetuadas, segundo as diretrizes do futuro edital.

 

 

 

 

Coordenadora de Desenvolvimento Pedagógico 

 

NOTA TÉCNICA 

reitoria de Graduação – PROGRAD/UFAL, por meio desta, vem informar a 

revogação da seleção para supervisores e alunos bolsistas ID do programa PIBID UFAL/2018, 

24/2018 e 25/2018 – PROGRAD/UFAL. 

Esclarece que a revogação da seleção ocorre pela necessidade de reformulações na 

distribuição de componentes curriculares e cursos contemplados pelo programa, fruto de uma drástica 

redução no número de bolsas destinadas às IES do Estado de Alagoas, por ini

o que afetou diretamente o total de bolsas destinadas à UFAL pelo PIBID. 

Nesse contexto, tão logo haja a conclusão das reformulações necessárias, a PROGRAD 

, com datas e critérios que se amoldem à atual conjuntu

as inscrições realizadas até a presente data encontram

deverão ser novamente efetuadas, segundo as diretrizes do futuro edital. 

Maceió/AL, 28 de junho de 2018. 

 

Profa. Dra. Suzana Maria Barrios Luis. 
Coordenadora de Desenvolvimento Pedagógico – CDP 

PROGRAD/UFAL 

 

 

PROGRAD/UFAL, por meio desta, vem informar a 

do programa PIBID UFAL/2018, 

Esclarece que a revogação da seleção ocorre pela necessidade de reformulações na 

distribuição de componentes curriculares e cursos contemplados pelo programa, fruto de uma drástica 

redução no número de bolsas destinadas às IES do Estado de Alagoas, por iniciativa da CAPES/MEC, 

Nesse contexto, tão logo haja a conclusão das reformulações necessárias, a PROGRAD 

, com datas e critérios que se amoldem à atual conjuntura vivenciada pelo 

encontram-se revogadas e 

 

 


