EDITAL
PROCESSO SELETIVO 2017.2 INTENSIVO
ENEM–
PRÉ-ACADÊMICO
VESTIBULAR
SOLIDÁRIO (VS)

Este
documentofoielaborado
para
conhecimentoprévio do Projeto Vestibular Solidário
(VS), vinculado a Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura (PROExC) da Universidade Federal de
Pernambuco
(UFPE),
e
para
esclarecerpossíveisdúvidasaodecorrer
do
processoseletivo, bemcomofacilitar o decorrer das
atividadesafim de que estasaconteçam da melhor
forma possívellevandoemconta, primeiramente, o
seuconforto e participação de todos/as. A Comissão
de Seleção do Vestibular Solidário (COMVEST)
divulganestareferida
data,
porintermédiodeste
manual, as normas que regerãoprocessoseletivo
2017.2 – INTENSIVOENEM.


OPROJETO

O Pré-Acadêmico Vestibular Solidário (VS) é

um Projeto de Extensãovinculado a Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura (PROExC) da Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE), idealizado para
auxiliarestudantes de EscolasPúblicas e bolsistas
integral
da
RedePrivada
no
ingressonasUniversidadesPúblicas e outras IES.
Atualmente o cursooferece 60 vagas para
umaturmaextensivaanual, com inscriçõesprevistas a
sereminiciadasapósa divulgação dos resultados do
Exame Nacional do EnsinoMédio (ENEM) - entre
osmesesdeJaneiro e Fevereiro - e mais 40 vagas
para a turmado Intensivo ENEM - aoqual as
inscrições de iniciam no segundosemestre do ano
com focoapenas
de revisão e resolução de
questões.
O
processoseletivo
para
a
turmaanualconsta de umaprova de 60 questões de
todas as disciplinas do conteúdoprogramático do
ENEM, excetoRedação e Línguas. Já para a
turmaintensiva,
é
realizado
um
processoseletivosimplificadoatravés de umaprova
de português, matemática eatualidades.
As aulas do Pré-Acadêmicosãorealizadas no
Centro de Educação (CE) da UFPE, de segunda a
sexta-feira, das 13h às 18h30, e aossábados, das
9h às 13h. Apesar do conteúdoprogramático do

ENEM serusadocomoreferência para as aulas, o
cursinhotambém visa prepararos/as alunos/as para
osprocessosseletivos do Instituto Federal
de
Pernambuco
(IFPE)
e
outrasIES.Os/as
professores/as do projetosãoalunxs da graduação e
pós-graduação
da
UFPE
e
de
outrasinstituiçõespúblicas e particulares, como a
Universidade Federal Rural de Pernambuco
(UFRPE) e a Faculdade Mauricio de Nassau,
sendotodxsvoluntários.
Desde 2001 o curso tem conseguido um índice
de aprovação de mais de 50% nosvestibulares das
universidadespúblicas
de
Pernambuco
e
atualmenteconta com a coordenação de Danilo
Martins (Discente do Curso de Biomedicina UFPE), FredericoNeto (Discente do Curso de
História - UFPE) e Rodrigo Alcântara (Discente do
Curso de LicenciaturaemBiologia - UFPE). A taxa
de inscrição (R$ 22,00) para realização do
processoseletivo e a matrícula, que consta de
umaresma de folhas A4 de papelofício e/ouuma
taxa simbólica de R$10 reais, sãodestinadas para
a manutenção das atividades do cursodurantetodo
o ano. Nãohácobrança de mensalidade.



PRÉ-REQUISITOS

1. Estarãoaptos
a
ingressar
no
cursoexclusivamente
alunos/as
terceiranistas
e/ou
egressos
(independentemente
do
tempo)
oriundxsdaRedePública
de
ensino
e/oubolsistas
integral
da
redeprivadamediantecomprovação
(declaraçãoescolar);
2. O/a candidato/a ao se inscrever, aceita
de forma irrestrita as
condiçõesdescritas
neste
manual; sendo,
portanto,
esclassificado/aautomaticamentequalquerc
andidatx
que
deixar
de
atenderàsnormasestabelecidasnesteedital.


INSCRIÇÃO

1. As inscrições para o processoseletivo para
a
turmaextensiva
do
VS
2017.2
estarãodisponíveis a partir do dia15 de
julho de 2017 e seguirãoaté o dia31 de
Julho de2017;
2. Todas as inscriçõesserão online no site

do projeto, onde a partir do dia15 de
julhoserádivulgadonaPáginaOficinal
do
projeto nofacebook o link que direcionará
o/a candidato/a para a página de
inscrições;
3. Após o preenchimento de um formulário
de inscriçãodurante o processo online, a
páginaautomaticamentevaigerar
um
boletobancárioaserpagopelo/a
candidato/a;
4. A taxa de inscrição (que constará no
boletobancário) é deR$ 22(vinte e dois)
reais.
O
valor
da inscrição
NÃO
seráreembolsado;
5. Após o encerramento do período de
inscrições, a partir do dia04 de agostoo/a
candidato/a poderáconsultar no próprio site
(onde fez ainscrição online), através do
número de seu CPF, o comprovante de
inscrição e verificar o seu local deprova.
Obs.:Aimpressão do comprovante deinscrição é
de total responsabilidade do/a candidato/a,
devendoestelevar no dia da prova de seleção.


DAS VAGASOFERECIDAS

1. Para o anoletivo de 2017serãoofertadas
40 (quarenta) vagas para a
turmaextensiva;
2. A distribuição das vagasocorrerá da seguinte
forma: 25 vagasserãodestinadasaos 25
primeiroscolocadosporordemdecrescente
de classificação (nota obtidanaprova de
seleção), 12 serãoocupadaspormeio de
um
sorteiopúblico,
realizadoabertamentepor
um
equipecompostapor um/a membro/a da
coordenação, professor/a, monitor/a e
equipepsicopedagógica do Vestibular
Solidário, no dia10 de Agosto,às 14h, no
Hall do Centro de Educação (CE)/UFPE,
ondeos/as
concorrentesserãoexclusivamentealunos/
as
de
escolaspúblicas
(excetoosinstitutosfederais)
e
3
serãoreservadas
para
travestis
etransexuais.
3. Os/as travestis e transexuais inscritxs no
processo
seletivo
estarão
automaticamente isentxs da taxa de
inscrição, devendo realizar a inscrição
através do site do projeto normalmente e
informando
por
e-mail

(vestibularsolidario.ufpe@gmail.com)
o
interesse em participar da seleção;
4. Caso as vagas disponibilizadas neste edital
para os/as travestis e transexuais não sejam
preenchidas, estas serão disponibilizadas
para sorteio público.


PROCESSOSELETIVO

Este processoseletivoconstará de umaprovaobjetiva
(únicaetapa), de carátereliminatório,elaborada com
base no conteúdoprogramáticoanexoaesteedital
(português,
matemática
e
atualidades).
Aavaliaçãoocorrerá no dia06 de Agosto de 2017.
a) Osportões dos locais de provaestarãoabertos
a
partir
das
8:30
e
serãofechados,
impreterivelmente, às 09:00.A realização das
provas se iniciaàs 9:30h com términoàs 12:30h.
b) A provaobjetivaserácompostapor40 questõesde
múltiplaescolha (A, B, C, D, E), de acordo com a
seguintedistribuição: 15 questões de Linguagens,
códigos e suastecnologias;15
questões de Matemática e suastecnologias; e 10
questões de Atualidades.
c) Cadaquestão
da
prova
de
seleçãocontémapenas 01 (uma) alternativa que

respondecorretamente;
d) Cadaquestão da provaterá o mesmo valor,
perante a nota total daprova;
e) A pontuação total da provaobjetiva de
cadacandidato/a será dada emescala de 0 (zero)
a
100 (cem), considerando-se aquantidade de
acertosobtidospelo/a aluno/a;
f) Emcaso
de
anulação
de
questõesnaprimeiraetapa
de
seleção
(provaobjetiva)
apontuaçãoreferenteàsdevidasquestõesseráadicion
ada à nota final de cadaaluno/a;
g) Aoreceber a folha de resposta, o/a candidato/a
deveconferirseunúmero
de
inscrição.
Qualquerequívoconãoreclamadoimplicaráemônus
para o/acandidato/a;
h) As
marcaçõesnafolha
de
respostassãodefinitivas.
Portanto,
nãopodemserapagadasourasuradas, tampouco se
podetentarapagar as marcações comcorretivo;
i) Utilize
apenascanetaesferográfica
de
tintaazuloupreta, para marcar a folha derespostas;
j) Durante
a
aplicação
das
provasnaprimeiraetapanãoserápermitido
a/aocandidato/a:
usarlivros,
manuais
(assimcomoqualquer outro material de consulta),

réguas de cálculo, ábacos, calculadoras, relógios
com calculadora,
aparelhos de comunicação
(celular, bip, pager, notebook, netbook, tablet, etc.),
chapéuoutouca (ouequivalente).
l) A cola (outentativa de cola), sejaela dada
ourecebida,
implicaránaeliminação
do/a
candidato/a e a atribuição de nota 0 (zero) à prova
do(s)infrator(es).


RESULTADO FINAL DASELEÇÃO

O
resultado
final
das
avaliaçõesserádivulgadoatéàs 22hs do dia09 de
agosto de 2017,
no site
do
curso(www.vestibularsolidariope.com.
br)
e
napágina
do
Facebook®.
As
aulasestãoprevistas para iniciarem14 de agosto
de2017.




AULA MAGNA

CRITÉRIOS DEDESEMPATE

a)Candidato/a com maioridade;
b)Maiordesempenhoemlínguaportuguesa;
c) Maiordesempenhoemmatemática.


a) Os40 (quarenta) alunxsclassificadxs deverão
comparecer no dia 12de Agosto de 2017, das 8h às
10hs, em umasala do Centro de Educação(CE) da
UFPEa ser divulgada pelacoordenação do curso
na Página Oficial do Projeto no Facebook para
efetivar sua matrícula;
b) Os/as candidatos/as classificados/as deverão
comparecer portando 1 foto 3x4, cópia do Registo de
Identidade, do CPF, comprovante de residência
(conta da Celpe, Compesa e/ou Telefone), Ficha 19
(Certificado de Conclusão do Ensino Médio) ou
Declaração da Escola (para não concluintes). Os/as
bolsistas da rede privada deverão estar munidxs de
uma declaração escolar que comprove a condição.
c) Os/as candidatos/as deverão entregar no ato da
matrícula uma resma de folha de ofício A4 ou um
valor de R$ 10,00.

MATRÍCULA

A aula inaugural ocorrerá no dia 12 de Agosto de
2017 naSala 12 do Centro de Educação (CE)/UFPE,
das 9h às 12h, afim de familiarizar os/asalunxs com o
Projeto e repassar os informes. Todos/as
aprovados/as no processo seletivo deverão
comparecer.



PODE-SE CONSIDERAR
AQUELE/A QUE:

ELIMINADO/A

a) Faltar à prova de seleção e/ou zerar a prova;
b) Tentar fraudar documentos, informar dados que
não sejam verídicos, agir de má fé ou tentar ludibriar,
por qualquer meio, a comissão de seleção do PréVestibular Solidário (VS);
c) Não comparecer, após a aprovação no presente
processo seletivo, na Aula Magna sem justificativa.


REMANEJAMENTOS:

a) Na hipótese de candidatos/as aprovados/as não
efetuarem a matrícula, a COMVEST realizará uma
nova chamada de classificados/as para as vagas não
preenchidas, através do remanejamento;
b)
Os/asalunxs
matriculados/as
que
não
comparecerem a pelo menos 01 (um) dos 05 (cinco)
primeiros dias de aula (sem apresentar justificativa)
serão considerados/as desistentes, e as respectivas
vagas serão colocadas à disposição nos
remanejamentos;
c) Após o início das aulas, os/as alunos/as que
obtiverem mais de 08 (oito) faltas mensais (ou
faltar 03 dias seguidos), de forma injustificada,

também serão considerados/as desistentes (e suas
vagas colocadas à disposição nos remanejamentos);
d) Todas as listas serão divulgadas na Página Oficial
do Projeto no Facebook e no site do projeto.


FUNCIONAMENTO
DO
CURSO
CONSIDERAÇÕES:
As aulas do Pré-Vestibular Solidário ocorrerão no
período da TARDE, das 13:00 às 18:30, de segunda
a sexta, no Centro de Educação (CE) da UFPE.
Aos sábados as aulas acontecem das 09:00 às
13:00, e aos domingos os/asalunxs estarão
liberadxs, ou, por ventura, serão marcadas aulas
pelos/as professores/as no próprio CE, ou ainda
aulas extraclasse. A adequação ou modificação
desse horário poderá ocorrer após o início das aulas,
segundo a disponibilidade da coordenação geral,
monitores/as, e/ou professores/as do curso.

Anexo I. Conteúdo Programático.
Língua
Portuguesa:
1.
Fatores
de
textualidade:Coesão
e
Coerência
Funções
da
Linguagem.Tipostextuais.Apreensão textual (síntese,progressãotemática, ideia principal, modo deorganização,
intertextualidade, argumentação einferência). 2. Norma culta e variaçãolinguística –Significânciavocabular e
textual. Morfossíntese.Coordenação e subordinação de orações.Regência e Concordância. 3. Usos e formas
deacessoaosgênerosdigitais: impacto e funçãosocial.
Matemática:
Aritmética
(Divisibilidade,
maiordivisor
comum
e
menormúltiplocomum.Porcentagens.Juros.Proporcionalidade entrenúmeros e grandezas, proporções e
escalas.Médiaaritméticasimples e ponderada).
Conjuntos.Sistemas de equaçõeslineares eFunções.Geometria Plana e espacial.Álgebra(Teorema fundamental da
contagem.Arranjo.Permutação.Combinação.Probabilidade).
Atualidades:
Migraçõesnaatualidade
e
aquestão
da
Xenofobia.
A
globalização
e
asdesigualdadeseconômicas.Violênciaurbana
noBrasil.
Aquecimento
global
e
alteraçõesclimáticas.Consumoenergético e produção de
combustíveisalternativos. Conflitosgeopolíticosatuais.Racismo.Mulheres, relações de gênero ediversidade sexual.

Anexo II. CalendárioProcessoSeletivo 2017.
EVENTO

DATA/PERÍODO

LOCAL

Inscrições
Online

De 15 a 31 de Julho
de 2017.

Informações no Site do Curso
(www.vestibularsolidariope.com.br) e Página Oficial
do Projeto no Facebook

Consulta do
Cartão de
Inscrição

A partir do dia 04 de
Agosto de 2017.

Informações no Site do Curso
www.vestibularsolidariope.com.br

06 de Agosto de
2017.

CE/UFPE

Realização da
Prova Objetiva
Divulgação do
Gabarito da
Prova Objetiva
Divulgação do
Resultado da
Prova Objetiva
Sorteio Público
e Divulgação

06 de Agosto de
2017.
Até dia 9 de Agosto
de 2017.
10 de Agosto de
2017.

Informações no Site do Curso
(www.vestibularsolidariope.com.br)e Página Oficial
do Projeto no Facebook
Informações no Site do Curso
(www.vestibularsolidariope.com.br) e Página Oficial
do Projeto no Facebook.
Local: Hall do Centro de Educação (CE)/UFPE –
Horário: 14:30.

dos/as
Sorteadxs
Matrículas

12 de Agosto de
2017

Aula Magna

12 de Agosto de
2017

Início das Aulas

14 de Agosto de
2017

Divulgação do 1°
Remanejamento

20 de Agosto de
2017

CE/UFPE - Sala a ser divulgada na Página Oficial
do Projeto no Facebook e Site do Projeto–Horário:
8h às 10hs.
Local:Sala 12 do Centro de Educação (CE) –
Horário: 9h às 12h.
Informações no Site do Curso
(www.vestibularsolidariope.com.br) e Página Oficial
do Projeto no Facebook.
Informações no Site do Curso
(www.vestibularsolidariope.com.br) e Página Oficial
do Projeto no Facebook.

