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UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEX 

 
EDITAL Nº 019/2017 - PROEX 

PROCESSO SELETIVO PREVEST/UVA 2017.1 
 

Estabelece normas à participação no 
Processo Seletivo, na modalidade aluno, no 
Projeto de Extensão Cursinho Pré-Vestibular 
da Universidade Estadual Vale do Acaraú-
UVA (PREVEST/UVA).  

 
 

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), por meio da Pró-Reitora de Extensão e 
Cultura (PROEX), torna público a abertura de inscrições de candidatos e estabelece 
normas relativas à participação, na modalidade aluno, no Projeto de Extensão 
Cursinho Pré-Vestibular da UVA (PREVEST/UVA) para o semestre 2017.1. 
 
1. DO OBJETIVO E PÚBLICO DE INTERESSE DO PREVEST/UVA 

 
1.1. O cursinho pré-vestibular PREVEST/UVA é um Projeto de Extensão, coordenado 

pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Estadual Vale do 
Acaraú (PROEX/UVA), cujo objetivo é preparar, gratuitamente, estudantes que 
não dispõem de recursos financeiros para frequentar cursos preparatórios para 
concursos vestibulares e para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

1.2. O Curso destina-se a alunos que estejam matriculados no último ano do ensino 
médio e alunos que concluíram o ensino médio em instituições públicas e 
residam na sede do Município de Sobral, Ceará. 
 

2. DO CURSO 
 

2.1. O Cursinho PREVEST/UVA utilizará material didático desenvolvido pelo Colégio 
Sobralense Farias Brito, parceiro da UVA no Projeto. 

2.2. As aulas serão ministradas por estudantes de graduação da UVA, que atuarão 
como facilitadores a partir da proposta pedagógica, fundamentada no material 
didático utilizado. 

2.3. Os facilitadores atuarão como bolsistas ou voluntários selecionados e 
capacitados para atuar no Projeto. 

2.4. As atividades do PREVEST/UVA serão desenvolvidas no Centro de Ciências da 
Saúde da UVA (CCS), no campus do Derby (Av. Comandante Maurocélio Rocha 
Pontes, nº 186, Bairro Derby Clube, Sobral-CE).  
 

 

http://www.uvanet.br/
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3. DAS VAGAS 
 

3.1. Serão ofertadas 120 (cento e vinte) vagas, com Cadastro Reserva para casos de 
desistência ou desligamento de candidatos selecionados, no limite de 30 
(trinta) candidatos. 
 

4. DO REGIME E DURAÇÃO DO CURSO 
 

4.1. O curso será presencial, com aulas ministradas de segunda a sexta-feira, das 
17h20min às 21h50min. 

4.2. O curso terá duração de 8 (oito) meses, com início previsto no dia 17 de abril 
de 2017. 
 

5. DA INSCRIÇÃO E VALIDAÇÃO 
 

5.1. As inscrições serão recebidas no período de 27 de março a 06 de abril de 2017, 
exclusivamente pela Internet, com preenchimento do Formulário de Inscrição 
online no endereço www.uvanet.br/proex, ou acessando o link do 
PREVESTE/UVA, na sessão SERVIÇOS, na página da UVA na Internet, em 
www.uvanet.br .  

5.2. A inscrição somente será efetivada após a validação da inscrição, que deverá 
ser feita no período de 27 de março a 07 de abril de 2017 na Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura (PROEX), que funciona no Memorial da Educação Superior 
de Sobral (MESS), no campus da CIDAO, localizado na Avenida Dr. Guarany, nº 
535, Bairro Derby Clube, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 
14h às 17h30min. 

5.3. Para validação da inscrição o candidato deverá apresentar, no prazo 
estabelecido no item 5.2, a documentação indicada a seguir: 
 
a) Fotocópia do Histórico Escolar do Ensino Médio cursado em Escola da Rede 

Pública; 
b) Fotocópia da Carteira da Identidade e do CPF; 
c) 01 (uma) foto 3X4 
d) Comprovante de endereço; 
e) Comprovante de beneficiário de Programa Social do Governo (Caso receba); 
f) Termo de autorização do responsável, devidamente assinado e datado, se o 

candidato for menor de 18 anos; 
g) Ficha de inscrição no sistema online (www.uvanet.br/proex). 

 
5.4. O preenchimento do formulário de inscrição online é de total responsabilidade 

do candidato. 
5.5. A omissão de informações ou a apresentação de dados e documentos falsos 

e/ou divergentes podem acarretar a eliminação do candidato do Processo 
Seletivo de que trata este Edital. 

http://www.uvanet.br/
http://www.uvanet.br/proex
http://www.uvanet.br/
http://www.uvanet.br/proex
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6. DA SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
6.1. A seleção dos candidatos será feita a partir da análise dos dados 

socioeconômicos informados no Formulário de Inscrição online e da Média 
Geral obtida pelo aluno no 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio. 

6.2. A Média Geral será obtida a partir do somatório das médias das notas obtidas 
nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Física, Química, Biologia, 
História e Geografia, da seguinte forma: 
a) Para os candidatos que estejam cursando o 3° ano do Ensino Médio, será 

feito o somatório das médias finais das disciplinas por ano cursado e 
dividido por dois; 

b) Para os candidatos que concluíram o Ensino Médio, será feito o somatório 
das médias finais das disciplinas por ano cursado e dividido por três. 
 

6.3. O resultado final da seleção de candidatos será divulgado no dia 13 de abril de 
2016 na página da UVA na Internet, em www.uvanet.br. 

6.4. Selecionados os 120 primeiros classificados, os 30 candidatos seguintes 
comporão lista de classificáveis (Cadastro Reserva) e poderão ser chamados 
quando da desistência ou desligamento de classificados, obedecendo a ordem 
de classificação. 

6.5. A chamada dos candidatos classificáveis será feita por meio de contato 
telefônico, indicado no Formulário de Inscrição online. 
 

7. DAS RESPONSABILIDADES DO ALUNO 
 

7.1. São atribuições dos candidatos classificados: 
 
a) Ter boa conduta em sala de aula, não ocasionando prejuízo ao andamento 

das aulas e aos colegas em sala; 
b) Obedecer a acordo de convivência definido pela coordenação do Projeto; 
c) Assumir compromisso de assistir às aulas e não ter mais de 3 (três) faltas 

seguidas não justificadas, o que acarretará, automaticamente o 
desligamento do aluno; 

d) Assumir o compromisso de comunicar à Coordenação do PREVEST/UVA 
quando aprovado em vestibular ou ENEM; 

e) Devolver à PROEX, em caso de desistência ou desligamento do Projeto, o 
material didático recebido. 
 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

8.1. A PROEX poderá, a qualquer momento, fazer alterações no calendário de 
execução do PREVEST/UVA, bem como suspender sua execução, em decorrência 
de dificuldades materiais ou impedimento institucional. 

http://www.uvanet.br/
http://www.uvanet.br/
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8.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e/ou 
Reitoria, conforme a natureza da matéria, respeitando-se a legislação em vigor e 
os procedimentos internos desta Instituição de Ensino Superior (IES). 
 

 

 
Campus Betânia, Sobral-CE, 23 de março 2017. 

 
 
 
 

Prof.ª  Dr.ª Maristela Inês Osawa Vasconcelos 

Pró-Reitora de Extensão e Cultura 

 
 
 

 
Prof.Dr. Fabianno Cavalcante de Carvalho 

Reitor 

http://www.uvanet.br/

