Universidade Federal da Bahia
EDITAL - Chamada 01/2016
Curso Extensivo Pré-Vestibular Social da UFBA

A direção Geral do Pré-Vestibular Social da UFBA comunica a todos os
interessados, de acordo com o definido nesta chamada, que estão abertas as
inscrições destinadas a estudantes regularmente matriculados no ensino
público, que estejam cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou que já tenham
concluído o mesmo, para a seleção de um curso extensivo voltado para os
padrões do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

1. DO PROJETO
O Pré-Vestibular Social da UFBA (Pré-Vest UFBA), é um Projeto sem fins
lucrativos, formado por diversos alunos de graduação da Universidade Federal
da Bahia, que visa inserir na comunidade acadêmica, alunos da rede Pública de
Ensino, através de aulas extensivas, focadas nos modelo ENEM de avaliação.
Todo o curso será ministrado no campus de Ondina, nas instalações do PAF V.
O Projeto é de espécie gratuita, de maneira que o candidato selecionado não
terá que arcar com custo nenhum pelo plano de ensino oferecido, pelas aulas e
também pelo material cedido (Módulo) pela direção do curso, tendo apenas o
custo do transporte e alimentação.

2. DO PROGRAMA DE ENSINO
O Programa de Ensino foi escolhido de maneira que fosse possível capacitar o
estudante para o modo de avaliação do ENEM. Ao final do ano letivo, o aluno
terá uma maior noção das quatro áreas abordadas: Ciências Humanas e suas
tecnologias, Ciências Naturais e suas tecnologias, Linguagens, Códigos e suas
tecnologias e Matemática e suas tecnologias. Ao término do plano de aula, o
participante será capaz de formar de maneira mais objetiva e lúdica a sua opinião
acerca de qualquer assunto da atualidade, terá melhorado a sua lógica e saberá
relacionar as áreas estudadas, conhecendo assim a importância da
interdisciplinaridade atualmente.

3. DO REGIME DE AULAS
O regime de aulas se dará de forma extensiva, sendo cumprida toda a carga
horária requerida em aproximadamente 8 meses, totalizando 27 semanas úteis
de aula. As turmas serão divididas nos turnos VESPERTINO e NOTURNO, com
aulas de Segunda-Feira à Sexta-Feira, tendo ainda a ocorrência de encontros
informais extraclasse aos sábados. Segue abaixo o quadro das disciplinas
oferecidas e suas respectivas cargas horárias:

Quadro 1 – Carga Horária semanal das disciplinas
Matérias
TURNO

Biologia

Espanhol

Física

Geografia

Gramática

História

Vespertino

2h40min

1h20min

2h40min

1h20min

1h20min

2h40min

Noturno

2h20min

1h10min

2h20min

1h10min

1h10min

2h20min

Quadro 1 – Carga Horária semanal das disciplinas
Matérias
TURNO

Inglês

Literatura

Matemática

Química

Redação

Socio-Filo-Arte

Vespertino

1h20min

1h20min

2h40min

2h40min

1h20min

1h20min

Noturno

1h10min

1h10min

2h20min

2h20min

1h10min

1h10min

4. DOS CANDIDATOS
Os candidatos devem ser alunos regularmente matriculados no terceiro ano do Ensino
Médio ou formados na rede pública de ensino. Para se inscrever no processo seletivo
não é necessário que o candidato tenha uma renda igual ou abaixo de 1,5 salários
mínimos, pois este critério não é eliminatório, mas, ainda sim, ele e outros serão
utilizados como desempate, em caso da quantidade de vagas não seja suficiente para
a demanda de inscrições. Alunos que, porventura, tiveram boa parte de sua vida escolar
em rede pública, mas que, ao final, conseguiram uma bolsa 100% integral em alguma
instituição particular, também poderão participar do projeto. Esses candidatos deverão
levar um documento comprovando a bolsa integral e um histórico comprovando o tempo
em rede pública antecedente à bolsa. É vetada a inscrição de alunos provenientes
de Colégios Militares (CMS, CPM e afins), Institutos Federais (IFBA e afins) e
Instituições Filantrópicas.

5. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições ocorrerão nos dias 15 e 16 de fevereiro, com início às 8:00 da
manhã. Será feita de forma presencial e serão distribuídas 400 fichas por dia, a
partir do horário de início. Se as fichas acabarem, os candidatos remanescentes
não poderão mais se inscrever. Caso a quantidade de fichas não acabe, o fim
da inscrição foi definido para às 18:00 nos dois dias, fazendo com que, qualquer
um que chegue depois deste horário não tenha o direito de se inscrever. É
importante salientar que, dos 800 inscritos, apenas 80 alunos serão
selecionados para participar do Pré-Vest UFBA, de acordo com o quadro de
horário abaixo:
Quadro 2 – Quantidade de Vagas por Turno
Tuno

Quantidade de Vagas

Horário

Vespertino

40

13:30 às 17:30

Noturno

40

18:30 às 22:00

6. DOS DOCUMENTOS
Cada candidato deverá comparecer na inscrição com a devida documentação
em mãos:
1 – Carteira de Identidade: Original e xérox (RG e CPF)
2 – Histórico/Comprovante Escolar: Original e xérox
3 – Comprovante de residência (Água, Luz ou Telefone)
4 – Procuração em nome do responsável (Caso o candidato não possa
comparecer nas datas firmadas pela direção). O modelo de procuração está no
ANEXO A deste edital e deverá ser apresentada junto com os documentos
acima.

7. DO RESULTADO
Um dia após o último dia de inscrição, uma comissão julgadora irá se reunir afim
de selecionar os 80 aprovados e uma lista de espera. O resultado será divulgado
em www.prevestufba.com e na página do Facebook. A primeira semana de aulas
funcionará como confirmação do candidato aprovado ao Projeto. Caso ele não
compareça nos três primeiros dias de aula, o mesmo perderá a vaga e alguém
da segunda lista será chamado em seu lugar.

Pré-Vest: O cursinho Social da UFBA

Direção Geral

Ana Carolina Ramos
Felipe Gabriel Assunção
Hérica Henrique
Jade Guimarães
Murilo Melo
Natália Reis
Victor Paiva

ANEXO A - PROCURAÇÃO

Eu, __________________________________, de nacionalidade __________________,
com CPF nº ____________________ e RG nº _____________________, expedidos pelo
órgão __________ e domiciliado em _________________________________________,
no município _________________ e estado ______, CEP ____________, pelo presente
documento, nomeio como procurador(a) a pessoa física __________________________,
de nacionalidade ______________________, com CPF nº ________________________
e RG nº ______________________, expedidos pelo órgão ___________ e domiciliado
em ___________________________________________________________________,
no município __________________ e estado _____, CEP ____________, com poderes
para me representar perante a inscrição do Pré-Vest UFBA, que irá ocorrer nos dias 15 e
16 de fevereiro, no PAF V, no campus de Ondina – UFBA às 8:00. O procurador poderá
responder qualquer pergunta em nome do procurado.

__________________________,______de___________________de______
(Local)

(Data)

____________________________________________________________________________________________
(Assinatura do Procurado)

____________________________________________________________________________________________
(Assinatura do Procurador)

