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Campus Arapiraca 

 
 

A Coordenadoria de Registro e Controle Acadêmico (CRCA) torna público o resultado 

do processo de Transferência para a Universidade Federal de Alagoas, no SISTEMA 

SERIADO SEMESTRAL, de acordo com o item 4.5, do Edital de Transferência Externa nº 

059/2014 CRCA/UFAL, conforme determina o Art. 49 da Lei 9394/96, e considerando o que 

consta no Art. 4º da resolução nº 26/2009 – CONSUNI/UFAL. 

Segue abaixo descrição do processo INDEFERIDO na fase de seleção, classificatória  

e eliminatória: 

 

 
Matemática – Presencial – Campus 
Arapiraca – Licenciatura – Diurno 
 

 
ADRIANA BARBOSA ELEUTERIO 
Processo nº 23065.024421/2014-81 

 

 
1 - Os candidatos que não foram aprovados ou não conseguiram ser classificados no 

número de vagas ofertadas poderão fazer vista do processo, ter acesso ao gabarito e tirar 

fotocópia da documentação sendo responsável pelo dispêndio da mesma. 

 

1.1 - A prova de seleção, o boleto de pagamento e o formulário de inscrição dos 

candidatos que não atingiram a nota mínima para classificação ou não foram aprovados no 

número de vagas ofertadas, ficarão retidos em nosso arquivo como prova instrumental da 

decorrência de todo processo de transferência do ano letivo 2014/2. O Candidato poderá 

resgatar sua documentação pessoal. 

 

1.2 - A documentação das solicitações indeferidas será devolvida a partir do dia 

29/09/2014. 



1.3 - A documentação das solicitações indeferidas será incinerada após 90 (noventa) 

dias contados da data do início das aulas do ano letivo para o qual foi solicitada a admissão. 

 

2 - Na hipótese de serem alteradas quaisquer disposições ora fixadas, será expedido 

novo Edital, o qual passará a constituir parte integrante do presente.  

 

 
 

 

Coordenadoria de Registro e Controle Acadêmico da Universidade Federal de Alagoas, em  
17 de setembro de 2014. 

 
 
 

ALDIANNE TENÓRIO DE ALMEIDA SILVA 
COORDENADORA DA CRCA 

 
 

ARNALDO TENÓRIO DA CUNHA JÚNIOR 
DIRETOR ACADÊMICO 

 


