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INFORMAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA A MATRÍCULA 

(De acordo com o Edital nº 21, de 18 de junho de 2018) 

 

1. As matrículas dos candidatos selecionados serão efetuadas na Secretaria do Curso de 
Agroecologia (prédio Central) do Centro de Ciências Agrárias da UFAL, localizado na 
BR 104, Km 85, s/n, Mata do Rolo, Rio Largo – AL, CEP 57.100-000, no período de 25 
de setembro a 11 de outubro de 2018, referente a primeira chamada, no horário de 
09:00h as 16:00 horas; 

2. O candidato classificado que, por qualquer motivo, não efetuar sua matrícula no 
período estipulado no item 1, perderá o direito à vaga; 

2.1. Não serão aceitas matrículas na falta de qualquer documento; 

3. Para a realização da matrícula, o candidato deverá apresentar os 
seguintes documentos: 

a) Documento de escolaridade (Certificado de Conclusão ou Declaração original com 
data a partir de janeiro de 2018) de acordo com o exigido no item 5.1 do Edital; 

b) Certidão de Nascimento ou de Casamento (original e cópia); 

c) Documento de Identidade (original e cópia); 

d) Cadastro de Pessoa Física – CPF (original e cópia) 

e) Prova de quitação com as obrigações do Serviço Militar (só para apresentação e 
candidatos do sexo masculino); 

f) Cópia do Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição (obrigatório 
para maiores de 18 anos); 

g) Duas fotografias 3x4 iguais, de frente e recentes; 

h) Documento comprobatório de estudos em escola pública que comprove ter cursado 
todo o Ensino Médio em escola pública, para aqueles que concorreram a essa cota; 

i) Documento comprobatório de renda familiar bruta mensal conforme Anexo V do 
Edital, para aqueles que concorreram a cota por renda; 

j) Laudo fornecido por junta médica especializada, com data atualizada, comprovando a 
natureza da deficiência, atestando a especificidade, grau ou nível da deficiência, em 
conformidade com as definições da Organização Mundial de Saúde (OMS) observado o 
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disposto no § 1º, do Art. 5º do Decreto 5.296/2004 (Para os candidatos que concorreram 
à cota para pessoas com deficiência). 

k) Declaração de que não concluiu, não está cursando e nem irá cursar no decorrer do 
desenvolvimento do curso de Agroecologia qualquer outra formação superior (Anexo 
VI do Edital); 

l) Comprovação emitida pelo INCRA de que é assentado e residente em projetos de 
assentamento criados ou reconhecidos pelo INCRA, ou em áreas de quilombo 
reconhecidas pela Fundação Palmares, com processo aberto no INCRA. 

l.1.) No caso dos assentados titulares, é necessária a apresentação da Certidão 
do Assentado, fornecida pelo INCRA através do sitio 
<http://saladacidadania.incra.gov.br/#>, clicando no link “Programa de 
Reforma Agrária”, ou pessoalmente na Sala da Cidadania das 
Superintendências Regionais e nas Unidades Avançadas do INCRA. No caso de 
dependentes, além da referida Certidão do Assentado, será exigida 
apresentação de Declaração de Dependência, assinada pelo titular do lote, 
conforme Anexo VII do edital; 

l.2.) No caso dos assentados do Programa Nacional do Crédito Fundiário (PNFC), 
a Certidão do Assentado, titular da parcela, deve ser fornecida pela Unidade 
Técnica Estadual (UTE) do programa. No caso dos dependentes, além dessa 
Certidão, deverá ser juntado Declaração de Dependência, conforme modelo 
(Anexo VII do edital). 

l.3.) No caso dos quilombolas, apresentar Declaração emitida pelo 
INCRA/Serviço de Regularização de Territórios Quilombolas, informando que: 
(1) o candidato possui cadastro no INCRA e perfil para acessar o PNRA, 
conforme Art. 11, decreto 9.311/2018; (2) a área onde reside o candidato é 
reconhecida pela Fundação Palmares e que existe processo em tramitação na 
Autarquia. Os dependentes deverão apresentar, também, Declaração de 
Dependência, nos moldes do Anexo VII do edital. 

l.4.) No caso dos professores, será exigido declaração fornecida pela secretaria 
de educação, municipal ou estadual, de que o candidato leciona em 
assentamento da reforma Agrária e que haverá compatibilidade entre o cargo 
que ocupa e o cumprimento integral do tempo escola e do tempo comunidade.   

4. O candidato que concorreu através do sistema de cotas que não apresentar, no ato 
da matrícula, os documentos de comprovação perderá o direito a vaga. 

5. A matrícula poderá ser feita por terceiro desde que este esteja de porte 
de procuração com firma reconhecida e os documentos (Certidão de 
nascimento, identidade e CPF) precisam ser cópias autenticadas. 
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6. Sendo o candidato classificado menor de dezoito anos, a matrícula deverá ser feita 
por seu representante legal. 

7. Ao candidato regularmente matriculado na UFAL e eventualmente classificado neste 
Processo Seletivo é vetada a efetivação de sua matrícula, conforme a Portaria Ministerial 
nº 1.862/92, Art. 1º, a não ser que o candidato cancele a matrícula no curso anterior. 

8. Perderá o direito à vaga, o candidato classificado que não se habilitar no prazo 
determinado ou que não cumprir os requisitos do edital de habilitação, ou ainda que 
não efetuar sua matrícula no curso após a habilitação. 

9. Para preencher as vagas existentes em decorrência dos casos previstos no item 8, 
serão chamados os candidatos aprovados e não classificados por ordem decrescente da 
pontuação final até o limite de vagas. 

 

 


