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RETIFICAÇÃO N.º 001 DO EDITAL 12/2015-PROGRAD/PROEXT-UNEAL
PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

A Pró-Reitora de Graduação e o Pró-Reitor de Extensão, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, e de acordo com o Regimento Geral da UNEAL, torna pública a
Retificação N.°01 do Edital 12/2015 - Prograd/Proext-Uneal nos itens abaixo descritos,
mantendo inalterados os demais itens do edital.

Onde se le:
A Pró-Reitora de Graduação da Universidade Estadual de Alagoas, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, e de acordo com o Regimento Geral da UNEAL, torna
público que ficam abertas, no período de 11 a 29 de janeiro de 2016, as inscrições para o
Programa de Auxílio Alimentação a Estudantes da Universidade Estadual de Alagoas –
Programa Alimenta –, destinadas ao ano letivo 2016, de conformidade com as cláusulas e
condições aqui estabelecidas:
Leia-se:
A Pró-Reitora de Graduação da Universidade Estadual de Alagoas, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, e de acordo com o Regimento Geral da UNEAL, torna
público que ficam abertas, no período de 11 de janeiro a 29 de fevereiro de 2016, as
inscrições para o Programa de Auxílio Alimentação a Estudantes da Universidade Estadual de
Alagoas – Programa Alimenta –, destinadas ao ano letivo 2016, de conformidade com as
cláusulas e condições aqui estabelecidas:

Onde se le:
4. DA INSCRIÇÃO
4.1 Para a inscrição nesta seleção, o candidato deve comparecer no local de oferta do curso
em que está matriculado no horário de funcionamento do mesmo, no período de 11 a 29
de janeiro de 2016, munido dos seguintes documentos, originais e respectivas cópias,

para autenticação pelo funcionário da UNEAL responsável pela inscrição:
a) Registro Geral (RG)
b) CPF;
c) uma (1) foto 3x4 atual.
d) comprovante de residência, (máximo de dois meses anteriores ao lançamento deste
edital);
e) cópias dos comprovantes de renda bruta dos últimos dois meses de todos os
membros (maiores de 16 anos) que residem na mesma casa;
f) cópia do cartão do Programa Bolsa Família (ou de outro programa de redistribuição
de renda) e comprovante do valor recebido, se a família for atendida pelo programa;
g) última fatura de energia da residência do aluno (original e cópia);
h) última fatura de água da residência do aluno (original e cópia);
i) Histórico analítico atual – para os alunos matriculados do 2º período em diante;
j) comprovante de matrícula atual;
k) formulário de inscrição devidamente preenchido (Ver apêndice J e k);
l) declarações apresentadas nos apêndices (B, C, D, E, F, G, H, I), com os devidos
documentos comprobatórios (observar item 5 deste edital), conforme a situação do requerente

Leia-se:
4. DA INSCRIÇÃO
4.1 Para a inscrição nesta seleção, o candidato deve comparecer nos seguintes locais e
horários: Campus I- Diretoria, das 13:30h às 17h, Campus II- Direção do Campus, das 9h às
12h,Campus III- Direção do Campus, da 14h às 17h, Campus IV- Secretaria, das 14h às 21h,
Campus V- Secretaria do Campus, das 8h às 12 e das 13h às 17h,Campus VI –Secretaria do
Curso, das 16h às 22h, no período de 11 de janeiro a 29 de fevereiro de 2016, munido dos
seguintes documentos, originais e respectivas cópias, para autenticação pelo funcionário da
UNEAL responsável pela inscrição:
a) Registro Geral (RG)
b) CPF;

c) uma (1) foto 3x4 atual.
d) comprovante de residência, (máximo de dois meses anteriores ao lançamento deste
edital);
e) cópias dos comprovantes de renda bruta dos últimos dois meses de todos os
membros (maiores de 16 anos) que residem na mesma casa;
f) cópia do cartão do Programa Bolsa Família (ou de outro programa de redistribuição
de renda) e comprovante do valor recebido, se a família for atendida pelo programa;
g) última fatura de energia da residência do aluno (original e cópia);
h) última fatura de água da residência do aluno (original e cópia);
i) Histórico analítico atual – para os alunos matriculados do 2º período em diante;
j) comprovante de matrícula atual;
k) formulário de inscrição devidamente preenchido (Ver apêndice J e k);
l) declarações apresentadas nos apêndices (B, C, D, E, F, G, H, I), com os devidos
documentos comprobatórios (observar item 5 deste edital), conforme a situação do requerente

Onde se le:
13. DO CRONOGRAMA
13.1.

As etapas do processo seletivo serão estabelecidas no Quadro 2.

Quadro 2 - Cronograma Geral
AÇÃO
Lançamento do edital
Período de inscrição
Homologação das inscrições
Interposição de Recursos
Homologação após recursos
Resultado da análise da documentação
comprobatória das condições Sócio-familiar,
Econômica e Acadêmica (fase 1)
Interposição de Recursos contra o resultado
da análise da documentação
Resultado após recurso
Divulgação do cronograma das entrevistas
Período de realização das Entrevistas
Resultado parcial
Interposição de recurso
Resultado Final

DATA/PERÍODO
22 de dezembro de 2015.
11 a 29 de janeiro de 2016.
15 de fevereiro de 2016.
16 de fevereiro de 2016.
17 de fevereiro de 2016.
17 de fevereiro de 2016.

18 de fevereiro de 2016.
19 de fevereiro de 2016.
22 de fevereiro de 2016.
24 de fevereiro a 04 de março de 2016.
11 de março de 2016.
14 de março de 2016.
16 de março de 2016.

Leia-se:
14. DO CRONOGRAMA
14.1.

As etapas do processo seletivo serão estabelecidas no Quadro 2.

Quadro 2 - Cronograma Geral
AÇÃO
Lançamento do edital
Período de inscrição
Homologação das inscrições
Interposição de Recursos
Homologação após recursos
Resultado da análise da documentação
comprobatória das condições Sócio-familiar,
Econômica e Acadêmica (fase 1)
Interposição de Recursos contra o resultado
da análise da documentação
Resultado após recurso
Divulgação do cronograma das entrevistas
Período de realização das Entrevistas
Resultado parcial
Interposição de recurso
Resultado Final

DATA/PERÍODO
22 de dezembro de 2015.
11 de janeiro a 29 de fevereiro de 2016.
14 de março de 2016.
15 de março de 2016.
16 de março de 2016.
16 de março de 2016.

17 de março de 2016.
18 de março de 2016.
21 de março de 2016.
23 de março a 01 de abril de 2016.
08 de abril de 2016.
11 de abril de 2016.
13 de abril de 2016.

Arapiraca, 22 de janeiro de 2016.
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