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Carta de Boas-Vindas 

 

Prezados(as) Estudantes do PEC-G 
 

Sejam bem vindos(as) à Universidade Federal de 

Alagoas - UFAL, para início de sua formação na Educação 

Superior no Brasil, mais especificamente em Alagoas! 

Aos calouros nossos parabéns pela aprovação e 

escolha da nossa Universidade!  

Esperamos que a nossa Universidade possa trazer 

inúmeros conhecimentos científicos e técnicos, suficientes 

para uma formação acadêmica ampla e para um bom 

desempenho profissional. De forma especial, esperamos 

contribuir com o desenvolvimento social, cultural, político e 

econômico de seus países de origem, quando para lá vocês 

retornarem já profissionais formados.  

Um bom semestre a todos(as), muita disposição para 

os estudos e realizações! Que as dificuldades encontradas 

no caminho sejam ultrapassadas da melhor forma! 

Bons estudos, bons trabalhos! 

 

Atenciosamente,  

Pró-reitoria de Graduação - PROGRAD



 
 

 
É um Programa 
destinado à formação 
e qual i f icação de 
estudante 
estrangeiro, por 
meio de oferta de 
vagas gratuitas em 
cursos de graduação 
em Insti tuições de 
Ensino Superior - IES 
Brasi leiras.  

 
 
 
 
 

O objetivo deste guia é 
fornecer informações 
básicas aos estudantes 
estrangeiros, 
participantes do 
programa PEC-G, com o 
intuito de orientá-los 
durante os seus estudos 
na Universidade Federal 
de Alagoas, facilitando 
sua adaptação e 
tornando sua experiência 
no PEC-G agradável e 
proveitosa. 

 

 
 

       Estudantes PEC-G 2016 

QUAIS SÃO OS DIREITOS DO 

ESTUDANTE PEC-G? 
 

 Almoçar gratuitamente no Restaurante 
Universitário - RU do Campus em que estuda; 

 

 Poderá solicitar mudança de curso na 
Instituição uma única vez e, exclusivamente, 
ao término do primeiro ano de estudos; 

 

 Candidatar-se a bolsa Promisaes a partir da 
conclusão do 1º período do curso; 

 

 Candidatar-se a bolsa Mérito a partir da 
conclusão do 2º período do curso; 

 

 Participar de estágio curricular, atividades de 
pesquisa, extensão e de monitoria, obedecida 
a legislação referente a estrangeiros 
residentes temporários; 

 

 Receber obrigatória, pessoal e gratuitamente 
seu diploma, ementas e histórico escolar, 
legalizados, na missão diplomática brasileira 
onde se inscreveu no PEC-G; 

 

 Poderá trancar a matricula apenas por motivo 
de saúde, própria ou de parente em primeiro 
grau, mediante comprovação na UFAL. 

 
 
 



 
 

DÚVIDAS FREQUENTES DOS ESTUDANTES 
   

DEVERES E CRITÉRIOS DE PERMANÊNCIA 

 Verificar a documentação antes da realização da matrícula na UFAL; 

 Regularizar a situação migratória; 

 Efetuar matrícula no prazo regulamentar da Instituição de Ensino 

Superior; 

 Não trancar matrícula injustificadamente ou abandonar o curso; 

 Obter a frequência mínima exigida pela Instituição de Ensino Superior 

em cada disciplina (não reprovar por falta); 

 Não reprovar três vezes na mesma disciplina; 

 Não reprovar em mais de duas disciplinas, ou componentes curricuares 

equivalentes, no mesmo semestre, a partir do 2º ano ou do 3º semestre 

do curso; 

 Não pedir transferência para Instituição de Ensino Superior não 

participante do PEC-G; 

 Não ingressar em Instituição de Ensino Superior por meio de outro 

processo seletivo que não seja o do PEC-G; 

 Não ser desligado da Instituição de Ensino Superior Superior; 

 Apresentar conduta apropriada, com base na legislação brasileira e local, 

bem como nas normatizações da UFAL. 



 
 

  ONDE ENCONTRO O QUE EU PRECISO? 

 

Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) 

 A Prograd trata de assuntos relacionados aos 

cursos de Graduação e é a Pró-reitoria 

responsável pelo Programa PEC-G; 

 Na PROGRAD você encontrará:  

 Declaração de vínculo no Programa; Apoio 

Pedagógico; Informações sobre Diploma; 

 Informações sobre os Programas que o 

estudante de PEC-G pode participar, como 

PET, PET-SÁUDE, Monitoria, PIBID, 

Residência Pedagógica, PIBIC, PIBIT, 

ProCCAEext e outros; 

 Encaminhamento à PROEST solicitação de 

benefícios que esta Pró-reitoria oferece; 

 Seleção de Bolsa Promisaes e Mérito 

específica para estudantes de PEC-G. 

 

 

Pró-Reitoria Estudantil (Proest) 

 A PROEST trata dos diversos assuntos 

relacionados ao estudante, como, por exepmplo: 

 Acesso ao Restaurante Universitário - RU; Cartão 

Odontológico para atendimento clínico no 

Gabinete Odontológico da Faculdade de 

Odontologia (Foufal - Campus A. C. Simões);  

 Solicitação de atendimento clínico. Os estudantes 

da UFAL podem solicitar agendamento de 

especialidades médicas pelo Hospital Universitário 

Professor Alberto Antunes (HUPAA);  

 Acolhimento Psicológico: acolhimento de 

estudantes por psicólogos para orientação ou 

encaminhamento para rede SUS. 

 

 

 



 

 

 

 

Núcleo de Acessibilidade - NAC  

 Atua oferecendo Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) aos estudantes com 

deficiência, por meio de serviço que identifica, 

elabora e organiza recursos pedagógicos e de 

acessibilidade que eliminam barreiras para a sua 

plena participação na vida universitárias.  

 

 

 

 

SIBI – Sistema de Bibliotecas da UFAL 

 Objetiva a integração das bibliotecas á política 

educacional, científica e administrativa da 

universidade, servindo de apoio aos programas de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 É composto pela Biblioteca Central e demais 

bibliotecas setoriais da UFAL. 

 

Biblioteca Central 

 Para fim de pesquisa acadêmica e estudos, a 

UFAL disponibiliza na biblioteca uma grande 

diversidade de livros, obras de referência, e-books, 

periódicos, etc.  
 
 
 



 

 

DEPOIMENTO DA EX-ESTUDANTE PEC-G 

 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: Keila Andreia Martins Moreno 

País: Cabo Verde 

Formação Acadêmica: Medicina pela Universidade 

Federal de Alagoas - 2013 

Especialista em Ginecologia e Obstetrícia pelo 

Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes - 

HUPAA/UFAL 

 
 
 
 
 
 

 

Desde pequena sonhava um dia ser Médica e à medida que chegava ao 

término do ensino médio afunilava as opções de como realizar tal proeza já 

que o meu país não oferecia tal curso. 

Foi então que me candidatei a uma das vagas oferecidas pelo Programa 

de Estudante Convênio de Graduação - PEC-G. O Programa me trouxe até 

UFAL- Famed, lugar esse detentor da minha Gratidão eterna. 

Aos jovens estudantes que pretendem ingressar no PEC-G, aproveitem 

tudo e um pouco mais que o programa e a universidade vos oferecer, façam 

parte de Ligas Acadêmicas, PET, PIBIC, grupos de estudos, da comunidade 

acadêmica, lembra que quem faz a faculdade é o aluno! Lutem, o caminho é 

árduo, mas a recompensa é gratificante.  
 
 
 

 



 

 

 

RELATO DO EX-ESTUDANTE PEC-G 
 
 
 

  

Nome: Vagner Gomes Bijagô  

País: Guiné-Bissau 

Membro fundador da Semana de Cultura Africana 

na UFAL; Membro Idealizador do Núcleo dos 

estudantes Africanos do PEC- G na UFAL e seu 

primeiro Presidente (2004 – 2007)  

Formação Acadêmica: Graduação em Ciências 

Sociais, Mestrado em Sociologia pela 

Universidade Federal de Alagoas - UFAL 

Doutorando em Antropologia pela Universidade 

Federal de Pernambuco - UFPE 

Professor efetivo da UFAL 
 
 
 
 

 

A minha experiência com o PEC-G possibilitou uma formação sólida na 

UFAL, que me caminhou logo para o mestrado, professor substituto e depois 

professor efetivo e para o doutoramento que estou a terminar agora. Então 

em grande medida agradeço o Programa. 

O PEC-G é um instrumento de cooperação internacional de fundamental 

importância de quadros na África e nos países que o Brasil celebra esse 

acordo. Por fim agradeço a UFAL por oportunizar essa formação pois agora 

estou aqui como profissional e professor da própria Universidade, e é com 

muita honra que faço parte dessa casa que nos acolheu de uma maneira 

singular. 

Faço voto que vocês estudantes que estão aqui lutando para se formar 

que não devem olhar a Universidade como somente um ponto de você pegar 

o diploma e ir embora, mas enquanto estiver no processo de formação 

tentem vivenciar o máximo a Universidade e participem dos projetos de 

extensão como PIBIC e também participem efetivamente da vida acadêmica 

e no entorno extra muro da Universidade, pois tudo isso enriquece a nossa 

formação acadêmica. 
 

 

 

 



 

 

MAPA A.C. SIMÕES 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Valéria Correia 
Reitora 

 
José Vieira 

Vice-Reitor 

 
Sandra Regina Paz 

Pró-Reitora de Graduação 

 
Alejandro Frery 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

 
Joelma Albuquerque 

Pró-Reitora de Extensão 

 
Silvana Medeiros 

Pró-Reitora Estudantil 

 
Flávio Domingos 

Pró-Reitor de Gestão Institucional 

 
Carolina Abreu 

Pró-Reitora de Gestão de 
Pessoas e do Trabalho 

  



 
 
 
 
 

 

 

EQUIPE 
 

Suzana Maria Barrios Luis 
Coordenadora de Desenvolvimento Pedagógico 

 
 

Cristina Castro 
Gerente de Programas e Projetos 

 
 

Anthony de Souza Cunha 
Assistente em Administração 

 
 

Heder Simedo 
Estagiário em Administração e aluno do PEC-G 
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