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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS – UNEAL
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TEL: (82)3522-1420 CEP: 57.312-270 – Arapiraca-AL

EDITAL INTERNO Nº 001/2019/PED

A Coordenação do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Alagoas,
torna público que estarão abertas, no período de 26 a 29 de junho de 2019, as
inscrições para o curso de férias das disciplinas: Saberes e Práticas no Ensino de
Ciências Naturais, 80h e Arte-educação, 60h.
1 - DA DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS
1.1 A turma deverá ser composta de um número máximo de 40 alunos;
1.2 Poderão cursar as disciplinas, prioritariamente, os alunos do Curso de Pedagogia
do Campus I da Uneal, que não cursaram as disciplinas por falta de professor e,
havendo vagas, poderão cursar alunos de outros cursos da IES, que dependam dessa
disciplina para colarem grau.
2 -DOS REQUISITOS PARA MATRÍCULA
2.1 Os alunos que foram reprovados na disciplina;
2.2 Os alunos que não cursaram as disciplinas por falta de professor.
3 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO:
a) Formulário de inscrição devidamente preenchido (Anexo I), que deverá ser
encaminhado ao e-mail: coord_pedagogia.uneal@yahoo.com.br;
b) Declaração de aluno regularmente matriculado no período 2019.1.

4 - DA INSCRIÇÃO
4.1 Exclusivamente pelo e-mail: coord_pedagogia.uneal@yahoo.com.br;
4.2 Período de 26 a 29 de junho de 2019.

5 - DAS VAGAS
5.1 Serão ofertadas 40 vagas para cada disciplina.

6 -DA APROVAÇÃO NA DISCIPLINA OFERTADA
6.1 Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes à disciplina, ficando
nela reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo a 75% (setenta e cinco por
cento) das mesmas.
6.2 O aluno que obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete) no somatório das AB’s
será considerado aprovado por média.
6.3 Terá direito a realizar a Prova Final (PF) o aluno que conseguir média igual ou
superior a 4,0 (quatro inteiros) e igual ou inferior 6,9 (seis inteiros e nove décimos) nas
AB’s. Será considerado aprovado com avaliação final, após a realização da Prova
Final, na disciplina ofertada, o discente que alcançar Média Final (MF) igual ou
superior a 5 (cinco).
A Média Final (MF) será a média ponderada formada pela média das AB’s, com peso
6 (seis), e da nota da PF, com peso 4 (quatro), conforme modelo abaixo:
Onde:
MF = Média Final;
MAB = Média das AB’s;
PF = Prova Final.

7 - CALENDÁRIO E HORÁRIO DAS ATIVIDADES
7.1 As datas e prazos deverão respeitar o período descrito abaixo:
➢ Homologação das inscrições: 3/07/2019 (site da Uneal);
➢ Período de Matrícula - de 4 à 6/07 de 2019 (Sistema Acadêmico);
➢ Início das aulas - 08/07/2019;
➢ Término das aulas - 26/07/2019;
➢ Horário – 7h30 às 11h30.

8 -DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão resolvidos
pela Coordenação do Curso em consonância com a Pró-Reitoria de Graduação.

Arapiraca-AL, 25 de junho de 2019.

Adenize Costa Acioli
Pró-Reitora de Graduação

Ângela Maria Marques
Coordenadora do Curso de Pedagogia/Campus I

ANEXO I

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
CAMPUS _________________________________________________________________

CURSO____________________________________________________________________

PERÍODO QUE ESTAVA CURSANDO EM 2019.1_______________________________

NOME: ____________________________________________________________________

RG: ______________________________ CPF: ___________________________________

TELEFONE: ___________________ E-MAIL: ___________________________________

Local e data da inscrição: ______________________________________________________

