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Pró-Reitoria de Extensão – PROEX
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Edital nº 02/2021 - 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, de Penedo e região, para participar do Curso Pré-ENEM
COMUNITÁRIO/2021.

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 de escolas particulares em Instituições de Ensino Superior.

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

2.1 O curso Comunitário será realizado no período de 03/05/2021 a 12/11/2021. As aulas
acontecerão de segunda a sexta-feira, no horário das 18:20h (dezoito horas e vinte
minutos) às 21h30min (vinte e uma horas e trinta minutos), devido a pandemia da
Covid-19, as aulas serão por meio remoto, com encontro síncronos e assíncronos, através de
plataformas digitais como google meet e google school.

2.2 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, sendo bolsista ou não bolsista.

Total 30 vagas



3. Requisitos

É necessário que o(a) candidato(a) preencha os seguintes requisitos:

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

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

c) Não ter histórico de desistência em outras edições;

d) Estar apto(a) a assistir as aulas do cursinho no horário disposto, sendo sujeito a falta e
consequentemente podendo vir a ser desligado(a) do Cursinho Pré-Enem 2021.

4. Método de avaliação

4.1 A avaliação será por meio da análise de notas do histórico escolar do 1º e 2º ano
do ensino médio, das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, por média
aritmética.

5. Como inserir as notas:

5.1 - Todas as notas deverão ser inseridas no formulário eletrônico dentro da escala de
0,0 a 10,0, sendo considerada uma única casa decimal após a vírgula, independente do
sistema de seleção que escolher.

Exemplos:

a) Sistemas que utilizem notas de 0,0 a 100 deverá dividir a nota e/ou média por 10:
Exemplo - Nota 75 será igual a 7,5 de média (75 dividida por 10);

b) Nos casos de médias de disciplinas que apresentarem dízimas (Exemplo: 7,6666)
será considerada apenas a PRIMEIRA casa decimal, sem arredondamento (7,6).

2.2 - A inserção das médias no formulário eletrônico é de exclusiva responsabilidade
do candidato ou responsável legal e havendo divergência entre as informações
prestadas serão consideradas aquelas constantes no documento apresentado.

6. Inscrições e resultados

6.1 A inscrição será realizada exclusivamente pela internet, por meio do
FORMULÁRIO ELETRÔNICO, mediante preenchimento do mesmo, no link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2h-Ii9vxaMtHZZfjQcDgTzNLvTEn1o8o
sjg35u_2tuGrOkw/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2h-Ii9vxaMtHZZfjQcDgTzNLvTEn1o8osjg35u_2tuGrOkw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2h-Ii9vxaMtHZZfjQcDgTzNLvTEn1o8osjg35u_2tuGrOkw/viewform


6.2 Os(as) candidatos(as) deverão, no ato da inscrição, anexar a seguinte documentação
em formato PDF em único arquivo de até 10MB:

a. RG;
b. CPF (necessariamente do(a) candidato(a), e não dos pais ou responsáveis);
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 na condição de bolsista;
f. Em caso do(a) candidato(a) aprovado(a) ser menor de idade, o(a) mesmo(a) deverá

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

6.3 O período de inscrição é do dia 09/03/2021 a 20/04/2021 via formulário eletrônico.

6.4 O resultado parcial de inscrição será divulgado no dia 22/04/2021, no site
do PET ( https://petcspenedo.wixsite.com/petcspenedoufal ) e no instagram
(@petcspenedoufal)

7. Critério de Seleção

7.1 Serão eliminados do processo de seleção e, consequentemente, não poderá pleitear vaga
no curso Pré-ENEM, o(a) candidato(a) que:

7.1.1 não apresentar qualquer documento exigido no item 6.2;
7.1.2 as notas de Língua Portuguesa e Matemática do primeiro e segundo ano do ensino médio
apresentadas pelo(a) candidato(a) não estarem de acordo com o que consta no histórico escolar;
7.1.3 estar em desacordo com o item 3.

8. Confirmação de Matrícula

8.1 A confirmação de matrícula será realizada pelo e-mail do(a) selecionado(a).

8.2 O(A) candidato(a) que não confirmar sua matrícula ou não estiver em conformidade com
os requisitos citados no item 3, será considerado(a) desistente para todos os efeitos, sendo
convocado o(a) candidato(a) seguinte, em observância ao processo classificatório descrito
neste edital.

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(a) candidato(a), 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 09/03/2021

Inscrições via formulário eletrônico 09/03/2021 a 20/04/2021

Análise de documento 21/04/2021

Resultado parcial de inscrição 22/04/2021

Recurso de inscrição 23/04/2021

Resultado final do recurso 26/04/2021

Resultado Final 27/04/2021

Confirmação de matrícula 28/04/2021 a 30/04/2021

Aula inaugural 03/05/2021 Pelo google meet.
Horário a definir.

Penedo/AL, 27 de Março de 2021.

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



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 de
forma online. De segunda à sexta-feira, das 18h20min as 21h30min.

Penedo, AL, / / (data da assinatura)

Assinatura do pai e/ou da mãe (ou responsável legal)

Telefones de contato com o responsável:

5


