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CONVOCAÇÃO DOS INSCRITOS PARA A CHAMADA INTERNA Nº 01/2020 – PROPEP SELEÇÃO DE BOLSISTAS              
PARA A BOLSA DE APOIO À PESQUISA, À INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO – BAPIPG 

 

1. A Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Instituição de Ensino Superior integrante do            

Sistema Federal de Ensino, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, no uso de              

suas atribuições legais e regimentais, e, considerando os compromissos institucionais e de            

gestão firmados para as políticas de pesquisa, inovação e pós-graduação, torna público a             

CONVOCAÇÃO DOS INSCRITOS PARA A CHAMADA INTERNA Nº 01/2020, destinada aos           

estudantes de graduação presencial para o desenvolvimento de atividades fins ou de gestão             

da pesquisa, da inovação e/ou da pós-graduação; 

 

2. Para a 2ª fase de Entrevista e Redação a PROPEP/UFAL convocará todos os candidatos que               

tiveram sua inscrição homologada, conforme disposto em:       

https://editais.ufal.br/pesquisa/chamada-interna-bapipg. Também enviará e-mail de     

convocação a todos.  

 

3. O candidato à bolsa deverá preencher o formulário disponível em https://bit.ly/2FwqEvn,           

impreterivelmente, até o dia 22/01/2020. 

4. A entrevista será realizada nos dias 27 e 28/01/2020, de acordo com os dias/horários               

disponibilizados no formulário. A entrevista ocorrerá, nos respectivos setores, de acordo           

com o quadro abaixo: 

 

Setor Endereço 

Assessoria de Intercâmbio  Prédio da Reitoria, 1º andar, ao lado da 
Assessoria de Comunicação- Ascom 

Coord. de Inovação Tecnológica e 
Empreendedorismo 

 
Prédio da Reitoria, 1º andar, ao lado da 
Auditoria Geral 

Coord. de Pesquisa 

Coord. de Pós Graduação 

Não possuo preferência e Secretaria 

 

 

https://editais.ufal.br/pesquisa/chamada-interna-bapipg
https://bit.ly/2FwqEvn
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5. O candidato à bolsa BAPIPG, deverá redigir uma redação em aproximadamente 20 linhas,             

com o tema a ser definido pelo setor escolhido. 

6. O critério de classificação para a 2ª fase de Entrevista e Redação do processo seletivo               

considerará os seguintes itens: 

a)      (1) Maior Coeficiente Acumulado; 

b)      (2) Maior Pontuação da entrevista; 

c)      (3) Maior Pontuação da redação; 

d)      (4) Conhecimento em Tecnologia da Informação; 

e)      (5) Conhecimento em Língua Estrangeira. 

i.Em caso de empate será considerado o discente com número de matrícula mais             

antigo na instituição. 

 
Maceió, 20 de janeiro de 2020. 

 

 

PROF. DR. ALEJANDRO C. FRERY 

Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação  
 

 
  

 

 

 

 

 

 


