
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

Pró-Reitoria de Extensão – PROEX 
PROGRAMA CONEXÕES DE SABERES/UFAL 

 
Edital nº 04/2020 - PET Conexões de Saberes 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DO CURSO PRÉ – ENEM COMUNITÁRIO / 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET CONEXÕES DE 

SABERES/PENEDO/UFAL 
 
 

O Programa de Educação Tutorial Conexões de Saberes/Penedo/UFAL, por meio da Pró-            
Reitoria de Extensão – PROEX, em parceria com a Pró-Reitoria Estudantil – PROEST, no              
uso de suas atribuições e considerando os compromissos institucionais e de gestão, torna             
público a abertura do processo de seleção de 30 ( trinta ) vagas para estudantes, procedentes                
de escolas públicas ou da rede privada, na condição de bolsistas integrais da própria escola,               
de Penedo e região, para participar do Curso Pré-ENEM COMUNITÁRIO/2020 em           
Penedo. 

 

 1.   Informações Gerais  

O projeto Pré-ENEM Comunitário, curso preparatório para o exame nacional do Ensino            
Médio, tem como objetivo auxiliar o ingresso de estudantes provenientes da rede de ensino              
público e bolsistas de escolas particulares em Instituições de Ensino Superior. 

 

 2.   Curso Pré-ENEM: Duração, Vagas e Locais de Execução.  

O curso Comunitário será realizado no período de 30/03/2020 até 13/11/2020. As            
aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, no horário das 18:30h (dezoito horas e trinta              
minutos) às 22h00min (vinte e duas horas), no seguinte local: UFAL: Universidade Federal             
de Alagoas, Campus Arapiraca, Unidade de Ensino Penedo, Av. Beira Rio, s/n, Centro,             
Penedo. Sala 01. 

 

2.1 Quadro de Vagas 
 

Quantitativo Público – Alvo 

30 

Para participar da seleção, os candidatos devem ter concluído o          
ensino médio ou estar regularmente matriculado no terceiro        
ano, serem provenientes de escolas públicas (municipal,       
estadual ou federal) ou da rede privada, na condição de          
bolsistas integrais da própria instituição. 

Total 30 vagas 
 

 3.  Requisitos  



É necessário que o candidato preencha os seguintes requisitos: 

a) Estar regularmente matriculado no 3º (terceiro) ano do Ensino Médio em escola            
pública, Instituto Federal ou ter concluído o ensino médio. 

b) Estar regularmente matriculado no 3º (terceiro) ano do Ensino Médio em escola            
privada ou ter concluído o ensino médio, na condição de bolsista integral da própria              
instituição. 

c) Não ter histórico de desistência em outras edições. 
 
 

 4.   Estrutura da Prova  

4.1 Será constituído por 1(uma) prova objetiva, contendo 30 (trinta) questões de múltipla 
escolha. 

 

Áreas do conhecimento 
Ciências Humanas e suas Tecnologias. 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 
Matemática e suas Tecnologias. 

 

 5.   Do local e horário da Prova  

5.1 A prova será realizada na UFAL, Universidade Federal de Alagoas –Unidade Educacional             
Penedo, Av. Beira Rio, s/n, Centro, Penedo, no dia 14/03/2020 no horário das 14:00h às               
18:00h. 

 6.   Inscrições e resultados  

6.1 A inscrição será realizada exclusivamente por meio do FORMULÁRIO ELETRÔNICO, 
mediante preenchimento do mesmo, no link: 
https://forms.gle/fDxbj7js9XiiHQ9a9  

 

6.2 Os candidatos deverão, no ato da inscrição, anexar a seguinte documentação em formato 
PDF em único arquivo de até 10MB. 
a. RG; 
b. CPF; 
c. Comprovante de residência; 
d. Certificado de conclusão do Ensino Médio ou declaração que está cursando a 3ª série              

do Ensino Médio; 
e. Declaração que cursa ou cursou o Ensino Médio com bolsa integral, para estudantes             

oriundos da rede privada; 
f. Em caso do candidato aprovado ser menor de idade, o mesmo deverá apresentar             

documento em ANEXO devidamente preenchido e assinado pelos pais ou responsável           
legal. 

 
6.3 O período de inscrição é do dia 03/02/2020 até 14/02/2020 via formulário eletrônico. 

 

https://forms.gle/fDxbj7js9XiiHQ9a9


6.4 O resultado de confirmação de inscrição será divulgado no dia 15/02/2020. 
7.   Critério de Seleção  

7.1 Prova objetiva 30 (trinta questões), de caráter eliminatório. 
7.2 Serão eliminados do processo de seleção e, consequentemente, não poderá pleitear vaga            

no curso Pré-ENEM, o aluno que não apresentar qualquer documento exigido no item 6.2              
no ato da pré-inscrição ou ainda, estar em desacordo com o item 3. 

 

 8.   Confirmação de Matrícula  

8.1 Após a publicação dos resultados finais do Processo Seletivo do Curso Pré-ENEM, os             
candidatos classificados deverão comparecer, munidos de documento de identificação         
com foto, no período de 23/03/2020 até 27/03/2020, das 09:00h às 12:00h, das 14:00h às               
17:00h ou das 18:00h às 20:00h na sala do PET na UFAL: Universidade Federal de               
Alagoas, Campus Arapiraca, Unidade Penedo, Av. Beira Rio, s/n, Centro, Penedo. 

 
8.2 O candidato que não comparecer à confirmação de matrícula ou não estiver em             
conformidade com os requisitos citados no item 3, será considerado desistente para todos os              
efeitos, sendo convocado o candidato seguinte, em observância com o processo classificatório            
descrito neste edital. 

 
Obs.: Caso o aluno classificado trabalhe e não possa comparecer ele poderá mandar uma              
pessoa de sua confiança, portando seu documento de identificação e os documentos do             
candidato, originais. 

 

 9.   Disposições finais  

9.1 Não há taxa de inscrição para participar do presente processo de seleção; 
9.2 A inscrição implica na aceitação, por parte do (a) candidato (a), dos termos do presente 

Edital, não cabendo recurso de qualquer natureza; 
9.3 A constatação de informação falsa nas documentações solicitadas, faz nulo todo o 

procedimento em relação ao candidato, sem prejuízo das demais providências cabíveis; 
9.4 É de inteira responsabilidade do candidato a observância dos prazos estabelecidos neste 

Edital. 
9.5 Casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo grupo PET Conexões de Saberes Penedo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 10. Calendário  
 
 
 
 

ATIVIDADES DATAS 
Lançamento de edital 31/01/2020 
Inscrições via formulário eletrônico 03/02/2020 até 21/02/2020 
Confirmação de inscrição 12/02/2020 
Prova 14/03/2020 
Homologação 19/03/2020 

Recurso 20/03/2020 

Resultado do Recurso  21/03/2020 no seguinte endereço: 
https://petcspenedo.wixsite.com/petcspenedo 

Resultado Final 22/03/2020 

Confirmação de matrícula 23/03/2020 até 27/03/2020 na sala do PET 
 

Aula inaugural 30/03/2020 na UFAL, Centro - SALA 01 
 
 
 

Penedo/AL, 01 de Fevereiro de 
2020. 

 
 
 
 

Prof. Dr. Diógenes Meneses dos Santos 
Tutor do PET Conexões de Saberes/Penedo 

 

https://petcspenedo.wixsite.com/petcspenedo


 

 
 

ANEXO 1 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL 
Autorização para menores de 18 anos a frequentarem o Cursinho Pré-Enem 

Comunitário. 

 
Eu, (nome completo do pai/mãe ou     
responsável  legal),  portador  (a)  do  RG  nº (nº do RG com órgão     
expedidor), autorizo o (a) adolescente filho (a) 
 ,  com anos de idade,   
conforme  documento  de  identidade  que  porta  de  quem  sou (relação de  
parentesco) a frequentar as aulas noturnas do Cursinho Pré-ENEM Comunitário realizadas no            
UFAL: Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca, Unidade de Ensino Penedo, Av.            
Beira Rio, s/n, Centro, Penedo. De segunda a sexta-feira, das 18h10min às 21h10min. 

 
 
 
 
 

Penedo, AL, / / (data da assinatura) 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Pai (ou responsável legal) 
 
 
 
 

Telefones de Contato com o Responsável: 
 
 
 

 


