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EDITAL 02/2013 – PROEX 
 

Estabelece normas para a participação no 
Projeto Pré-Vestibular da Universidade 
Estadual Vale do Acaraú/UVA (PREVEST/ 
UVA) 

 
A Universidade Estadual Vale do Acaraú/UVA, através da Pró-Reitoria de 

Extensão/PROEX, torna pública a abertura das inscrições e estabelece normas 
relativas à participação no Projeto Pré-Vestibular da UVA, referente ao Programa 
Universidade, Educação e Desenvolvimento Social.  

 
1. DO PROGRAMA: 
O Programa Universidade, Educação e Desenvolvimento Social, de responsabilidade 
da PROEX da UVA, objetiva ampliar as atividades voltadas à comunidade por meio 
de ações de extensão a serem desenvolvidas com a participação do corpo discente e 
docente da UVA e outros segmentos da comunidade (pessoa física, associações, 
ONGs e outras) de caráter voluntário, na área de ensino. 
 
2. DO PROJETO PRÉ-VESTIBULAR UVA: 
O Projeto PREVEST/UVA tem como objetivos, atender a comunidade, 
especificamente egressos e alunos da escola pública, oferecendo um curso pré-
vestibular e proporcionar aos graduandos da UVA, experiência de magistério, com 
atuação em sala de aula. 

 
3. LOCAL E DATA DE INSCRIÇÃO: 
3.1. Local: Pró-Reitoria de Extensão da UVA, Av. da Universidade, 850, Betânia, 
Sobral-CE – Tel.: (88) 3611-6536 e 3611-6725 
3.2. Horário: 8h às 12h e 14h às 17h 
3.3. Início: 22 de Fevereiro de 2013.  
3.4. Término: 27 de Fevereiro de 2013 

 
4. LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS AULAS DO PRÉVEST/UVA 
4.1. Local: Escola Jarbas Passarinho 
4.2. Horário: 19 às 22 horas 
4.3. Local: Colégio Estadual 
4.4. Horário: 19 às 22 horas 
4.5. Início: Março de 2013 

 
5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
5.1. Caso o candidato esteja cursando o 3° ano do ensino médio, apresentar o histórico 
escolar do 1° e 2° ano do ensino médio; 
5.2. Caso o candidato tenha concluído o ensino médio, apresentar cópia do histórico 
escolar do 3° ano. 
5.3. Ficha de inscrição devidamente preenchida (ANEXO 1). 
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6. NÚMERO DE VAGAS A SEREM CONTEMPLADAS 
6.1. 100 vagas, sendo 50 para cada Escola; 
6.2. Das 50 vagas por escola, 25 vagas são destinadas aos alunos do 3° ano e 25 vagas 
para os alunos concludentes do ensino médio e egressos de escola pública. 

 
7. BENEFÍCIO 
Os candidatos selecionados receberão aulas das disciplinas básicas exigidas em 
Vestibular. 
 
8. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 
I e II semestre de 2013. 
 
9. PÚBLICO ALVO 
9.1. Poderão se inscrever alunos das escolas públicas cursando o 3° ano do ensino 
médio e, 
9.2. Alunos que já concluíram o ensino médio e sejam egressos de escolas públicas. 
 
10. CRITÉRIO DE SELEÇÃO 
10.1. Para os candidatos, ainda alunos que estejam cursando o 3° ano do ensino 
médio, serão selecionados os que obtiverem a maior média das notas no histórico 
escolar do 1° e 2° ano; 
10.1. Para os candidatos concludentes do ensino médio, serão classificados mediante a 
média obtida das notas no histórico escolar referente ao 3° ano cursado; 
10.3. Os candidatos não selecionados ficarão em uma lista de classificáveis e serão 
chamados quando na desistência ou desligamento dos classificados. 
 
11. CABERÁ À PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
11.1. Divulgar o Projeto Pré-Vestibular da UVA (PREVEST/UVA); 
11.2. Proporcionar o material necessário para a execução das aulas; 
11.3. Realizar o acompanhamento pedagógico necessário ao bom funcionamento do 
Projeto; 
11.4. Realizar o processo de classificação dos candidatos; 
11.5. Divulgar a lista dos candidatos classificados e dos candidatos classificáveis 

 
12. CABERÁ À ESCOLA PARCEIRA NO PRESENTE EDITAL 
12.1. Oferecer a sala de aula compatível para no mínimo 50 alunos, no período 
noturno durante a semana e, aos sábados quando necessário; 
12.2. Ofertar material necessário ao bom desempenho das atividades pedagógicas do 
PREVEST/UVA (quadro, pincel, data-show, televisão e aparelho de som); 
12.3. Oportunizar o livre acesso na escola aos alunos, professores e coordenadores 
envolvidos no PREVEST/UVA; 
12.4. Indicar o nome de um profissional para acompanhar o processo de seleção dos 
candidatos. 

 
13. CABERÁ AO CANDIDATO SELECIONADO 
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13.1. Adquirir, quando necessário, cópia do material para o acompanhamento das 
aulas; 
13.2. Obrigatoriamente, comparecer à sala de aula com a camisa de identificação do 
curso, esta a ser adquirida pelo aluno; 
13.3. Deverá ter boa conduta em sala de aula, não ocasionando prejuízo ao colega; 
13.4. Não faltar a mais de 3 aulas mensais, o que acarretará, automaticamente em seu 
desligamento do curso. 

 
14. OBSERVAÇÕES ADICIONAIS 
14.1. Em sala de aula não será permitido o acesso de alunos que não participaram do 
referido Edital: 
14.2. A chamada dos classificáveis dar-se-á mediante o desligamento do candidato 
classificado, seja por desistência ou não cumprimento das normas deste Edital e 
obedecendo à lista de classificação; 
14.3. O projeto, a qualquer momento, pode ser suspenso em decorrência de 
impedimentos materiais ou legais, seja da Escola ou da UVA. 

 
15. Os casos omissos serão avaliados na Pró-Reitoria de Extensão 

 
Sobral, 18 de fevereiro de 2013 

 
 

José Falcão Sobrinho 
Pró-Reitor de Extensão 
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Anexo 1 do Edital 02/2013 – PROEX 
PREVEST/UVA 

 
FICHA D EINSCRIÇÃO 

Projeto PREVEST/UVA Ano: 2013 
 
Cursando o ensino médio (      ) Concluiu o ensino médio (       ) 
  
Nome completo: 
Sexo:           masculino (      )                  feminino (      ) 
 
ENDEREÇO COMPLETO 
Rua:                                                                                                      n° 
Bairro: Cidade: 
Tel. Fixo: Tel. celular: 
CPF Data nascimento: 
Caso seja aluno, nome da escola: 
Caso tenha concluído, qual escola: 
 
DADOS DO RESPONSÁVEL (caso o aluno tenha idade inferior a 18 anos) 
Assinale   Pai (      )      mãe (      )  ou   responsável (      ): 
Nome completo: 
 
ENDEREÇO COMPLETO: 
Rua:                                                                                                      n° 
Bairro: Cidade: 
Tel fixo: Tel. celular: 
CPF: Data de nascimento: 
  

Declaro estar ciente e de acordo com as normas do Edital 02/2013PROEX/UVA 
Data: 
 

Assinatura do responsável ou do aluno quando maior de 18 anos 
 

PARA USO EXCLUSIVO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
MÉDIA GERAL DO ALUNO:  
CLASSIFICAÇÃO:  
  
Responsável pela PROEX: Responsável pela Escola: 
Nome: Nome: 
Assinatura: Assinatura: 
Data: Data: 
 


