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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

EDITAL Nº 01/2018 - PROCESSO SELETIVO DO MESTRADO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA DE 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

 

Data: 31 de janeiro de 2019 (Quinta-Feira) 

Horário: 8h00min (horário local) 

Local: Auditório da Biblioteca Central (subsolo da Biblioteca Central) 

Endereço: Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Campus A. C Simões 

Av. Lourival Melo Mota, S/N, Tabuleiro do Martins, Maceió – AL. CEP 57072-900. 

 

Orientações ao(à) candidato(a) 

 

 A prova de conhecimentos específicos em Ciência da Informação compõe a primeira etapa 

do processo seletivo e será realizada exclusivamente de forma dissertativa, presencial e sem 

consulta a qualquer tipo de material. Qualquer tentativa de consulta indevida acarretará na 

eliminação do(a) candidato(a). 

 O(A) candidato(a) deverá comparecer ao local estabelecido com, no mínimo, 30 (trinta) 

minutos de antecedência do início da prova. 

 O(A) candidato(a) deverá portar no horário da prova o número de inscrição gerado pelo 

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), no momento da inscrição 

realizada pelo(a) candidato(a). Só poderá realizar a prova com o respectivo número de 

inscrição. 

 O(A) candidato(a) deverá portar no horário da prova documento de identificação legível 

com foto (RG ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH); 
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 Em hipótese nenhuma, será permitido ao(à) candidato(a) que chegar após às 8h00min 

participar do certame, sendo, portanto, eliminado(a) do processo seletivo. 

 Não é permitido, em hipótese alguma, ao(à) candidato(a) colocar o nome e/ou qualquer 

outro elemento que o(a) identifique na prova, salvo o número de inscrição na folha 

resposta. 

 Na redação da prova, o(a) candidato(a) deverá utilizar exclusivamente caneta esferográfica 

na cor azul ou preta. 

 A prova terá duração máxima de 04 (quatro) horas. 

 O(a) candidato(a) poderá utilizar rascunhos durante a realização da prova, mas esses não 

serão aceitos em hipótese nenhuma pela banca junto ou em substituição à folha resposta. 

 O(A) candidato(a) só poderá sair do Auditório da Biblioteca Central para ir ao banheiro 

acompanhado(a) do(a) fiscal. 

 O(A) candidato(a) deverá guardar o número de inscrição, pois este será utilizado na 

respectiva divulgação dos resultados do processo seletivo. 

 Ao término da prova, o(a) candidato(a) deverá assinar a lista de frequência enumerada por 

ordem de saída, usada exclusivamente para fins probatório de presença. 

 Os(As) últimos(as) dois(duas) candidatos(as) somente poderão sair simultaneamente do 

Auditório da Biblioteca Central. 

 Essas e outras orientações poderão ser realizadas pela Comissão de Seleção no momento da 

realização da prova. 

 

 

 

Maceió, Alagoas, 18 de janeiro de 2019. 


