GABINETE DA REITORIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS SOCIAIS E AGRÁRIAS
PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL DE ESTUDANTE DE ESCOLA PÚBLICA
Campus III – Bananeiras – PB
CHAMADA SELEÇÃO Nº01/2020 - INSCRIÇÕES
DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO
DE ALUNOS PARA O CURSO PREPARATÓRIO ENEM 2020 DO CCHSA/UFPB
O Coordenador do Projeto de Inclusão Social de Estudantes da Escola Pública do
Campus de Bananeiras, no uso das suas atribuições, torna público as INSCRIÇÕES
do CURSO PREPARATÓRIO ENEM 2020 da CHAMADA SELEÇÃO 01/2020, abrir
inscrições de candidatos para a vigência 2020 do PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL
DE ESTUDANTE DE ESCOLA PÚBLICA.
1. PRAZOS DE INSCRIÇÃO
As inscrições para o processo seletivo de candidatos serão efetuadas online através
do e-mail: cursinhoproenem.cchsaufpb@gmail.com, começando dia 02/03 até dia
13/03 ás 23:59h, atendendo aos seguintes REQUISITOS:
1.1 Estar cursando o Ensino Médio em Escolas Públicas; ou
1.2 Ter concluído o Ensino Médio em ano anterior a 2019;
1.3 Não estar matriculado em curso presencial em instituição de Ensino Superior;
1.4 Pertencer comprovadamente à camada social de baixa renda familiar;
1.5 Declarar estar de acordo com os termos deste Edital.
2. DA OFERTA DE VAGAS
2.1 Serão ofertadas 400 (trezentas) vagas para admissão de alunos sendo:
a) 290 (cento e noventa) vagas para a comunidade circunvizinha (Cota do MEC);
b) 80 (oitenta) vagas – cota adicional para os alunos do Ensino Médio do Colégio
Agrícola “Vidal de Negreiros” (Cota UFPB);
c) 30 (trinta) vagas para filhos de servidores da UFPB.
2.2 Em caso de não preenchimento das vagas pelos alunos do CAVN, estas serão
preenchidas pela demanda de alunos da comunidade extra universitária e vice-versa.
3. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
3.1 No ato da inscrição o candidato deverá preencher a ficha de inscrição ANEXO I,
deste edital:
a) Anexar os seguintes documentos a ficha de inscrição: 01 foto 3x4; Cópia da
Identidade e do CPF; Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio ou Certificado
de Conclusão; Comprovante de residência; Comprovante de renda familiar;
Declaração que comprove estar cursando o Ensino Médio; resultados do ENEM
de anos anteriores.
d) Taxa Inscrição: 1 (um) kg de alimento não-perecível, 1 (uma) resma de papel A4
com 500 folhas ou 1 (um) brinquedo infantil, a serem entregues no ato da prova de
seleção.
4. DA SELEÇÃO
4.1 Os candidatos inscritos serão submetidos a uma avaliação simplificada constituída
de: a) prova escrita com 20 (vinte) questões objetivas de múltipla escolha, sendo 10
(dez) de Língua Portuguesa e 10 (dez) de Matemática, abrangendo conteúdos

curriculares abordados nos programas escolares dos 1º, 2º e/ou 3º anos do Ensino
Médio; e b) avaliação do questionário socioeconômico; sendo pontuados de acordo
com os critérios estabelecidos nos termos do projeto básico.
4.2 Em caso de empate será classificado o candidato com maior idade;
4.3 A Prova escrita ocorrerá no dia 16 de Março de 2020 (segunda-feira) no Bloco de
Aulas Alcides Marcelino - Campus Universitário de Bananeiras e terá duração de 60
minutos. O credenciamento, com a entrega dos itens (1 (um) kg de alimento nãoperecível, 1 (uma) resma de papel A4 com 500 folhas ou 1 (um) brinquedo infantil, a
serem entregues no ato da prova de seleção), e a realização da prova de seleção
ocorrerão a partir das 19:30 horas.
4.5 O Resultado da Seleção será divulgado até o dia 20 de Março de 2020, no site
www.cchsa.ufpb.br.
4.6 A lista de candidatos classificados e de suplentes, por ordem decrescente, e a data
de matrícula serão divulgados no local de inscrição e/ou nos meios de comunicação
local: www.cchsa.ufpb.br.
4.7 O Início das aulas ocorrerá no dia 06 de Abril de 2020, de segundas às sextasfeira das 19:00 as 22:00hs, local: Bloco de Aulas Alcides Marcelino – Campus III
UFPB, Bananeiras-PB.
5. DA MATRÍCULA E DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 O candidato aprovado e classificado deverá assinar um Termo de Compromisso
concordando com as normas e condições estabelecidas pela Coordenação do Projeto;
5.2 Toda a documentação apresentada ficará retida na Coordenação durante a
vigência do projeto;
5.3 A matrícula será anulada, a qualquer tempo, na ocorrência dos seguintes casos:
a) Verificada falsidade de declarações e/ou irregularidade na documentação
apresentada;
b) Constatada mais 08 (oito) faltas injustificadas, no período de 30 (trinta) dias;
c) Conduta incompatível com ambiente educacional;
d) Estar matriculado em outro curso pré-vestibular/congênere.
5.4 Em qualquer tempo a comissão de seleção poderá, por amostragem, visitar a
residência do candidato e proceder ao levantamento “in loco” das informações
prestadas no questionário socioeconômico e da documentação apresentada pelo
candidato.
5.5 Constatando a apresentação de documentação ou declarações falsas, prestadas
na inscrição, a matrícula será cancelada em qualquer fase do curso por deliberação
dos membros da coordenação.
5.6 Cumprido os 30 (trinta) dias iniciais serão realizadas novas matrículas, para
preenchimento de vagas remanescentes por desistência ou outros motivos.
5.7 O Curso Funcionará somente no expediente Noturno. A secretaria permanecera
aberta em atendimento ao público das 07:00 às 11:00, 13:00 às 17:00 e das 18:00 às
22:00 nas dependências do bloco das coordenações acadêmicas do CCHSA,
Campus Universitário III da UFPB – Bananeiras.
Bananeiras - PB, 02 de Março de 2020

PROF. DR. MARCOS BARROS DE MEDEIROS
COORDENADOR DO PROJETO
MATRÍCULA SIAPE 111788

ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Foto 3x4

Universidade Federal da Paraíba – UFPB
Centro de Ciências Humanas Sociais e Agrárias – CCHSA
Projeto de Inclusão Social de Alunos de Escola Pública
Cursinho preparatório pró-ENEM 2020
Nome:______________________________ CPF:_____________________
Documento de Identidade:__________________________________________
Endereço:_______________________________________________________
_______________________________________________________________
Cidade/Estado:_________________
Gênero:______________
Estado civil:____________________
Rede social:__________________
Telefone:_____________________
Contato dos pais:________________________
Whatsapp: ( ) _____________
Celular ( ) _____________________
Instragram:_____________
Facebook:______________
E-MAIL:________________
Cartão do SUS:__________________________
Cartão de Beneficiário de Programas Sociais dos pais (Se
tiver):_____________
QUESTIONÁRIO SÓCIO ECONÔMICO
1- Cor/raça?
( ) Pardo ( ) Negro ( ) Branco ( ) Amarelo
2- Em que ano você concluiu ou concluíra o ensino médio?
3- No ensino fundamental, você:
( ) estudou a maior parte em escola pública
( ) estudou a maior parte em escola particular
( ) estudou em ambos
4- No ensino médio, você:
( ) estudou a maior parte em escola pública
( ) estudou a maior parte em escola particular
( ) estudou em ambos

5- Você já participou do cursinho?
( ) sim, (quantas vezes e quais anos?) _________

( ) não

6- Quantas pessoas moram na sua casa? _________________________
7- Qual a sua renda familiar per capita (por pessoa)? (faça uma estimativa
da soma de todos os salários brutos dos membros de sua família que
trabalham e que estejam morando em sua casa. Inclua o seu salário,
caso você trabalhe) e divida pelo numero de pessoas da casa:
( ) menos de R$515,00 ( ) de R$ 515,00 à R$1030,00 ( )mais de
R$1030,00.
8- Você exerce algum tipo de trabalho remunerado?
( ) sim ( ) não
Em caso positivo, em que você trabalha? ______________________
9- Qual a profissão do seu pai: _______________________
10-Qual a profissão da sua mãe: ______________________
11-Condições de moradia
a) Própria ( )
b) Alugada ( )
c) Cedida ( )
d) Alojamento ( )
e) Outro ( )
12-Na sua família há pessoas portadoras de necessidades especiais?
( ) sim, qual? ______________
( ) não
13-Você recebe algum incentivo do governo cadastro único do Governo
Federal (bolsa família)?
( ) sim, qual? _______________
( ) não
14-Logradouro
( ) zona rural _________________
( ) zona urbana município __________________
15-Já participou de alguma edição do ENEM?
( ) sim ( ) não
16-É ou foi aluno do CAVN da UFPB?
( ) sim, qual/quais curso?
_________________________________________
( ) não
17-É filho de servidores do campus (CCHSA/CAVN)?

( ) sim ( ) não
18-Recebe algum benefício do governo?
( ) sim, qual? __________
( ) não
19-Como ficou sabendo do cursinho?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
20-Qual a sua expectativa em relação ao cursinho?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
21-Você tem alguma limitação com alguma disciplina? qual?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
22-Quais cursos você deseja e tem como meta cursar na universidade
publica?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
23-Quais cursos você deseja e tem como meta cursar na universidade
privada (FIES ( ), PROUNI ( ), Particular ( )?
24-__________________________________________________________
__________________________________________________________
25- Deseja realizar algum curso de graduação (superior ) por meio da EAD?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
26-Qual/quais cursos você tentou anos anteriores?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
27-quais suas notas nos últimos ENEM: (médias alcançadas por ano).
__________________________________________________________
_________________________________________________________
28-Alguma sugestão do que podemos melhorar?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________
Assinatura digitalizada

Documentos escaneados
que devem ser anexados a esse arquivo:
 RG;
 CPF;
 Comprovante de residência;
 Comprovante de renda;
 Certidão de comprovante de ensino médio ou declaração;
 Resultados dos anos anteriores do ENEM.

