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PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE NOVAS TURMAS DO PROGRMA

DE EXTENSÃO PRÓ-ENEM PARA O ANO DE 2018

 A Pró-Reitoria de Extensão – PROEX, da Universidade Estadual da Paraíba, torna pública

a abertura de inscrições para formação de novas turmas do Pró-ENEM para o ano de 2018,

visando à preparação de alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, que

ocorrerá no segundo semestre do ano em curso. As inscrições estarão abertas no período de

07 a 08 de fevereiro de 2018, das 14h00min às 17h00min, no Centro de Ciências Jurídicas

(CCJ) da UEPB, Faculdade de Direito, Próximo ao ISEA/Maternidade Elpídio de Almeida.

1 – DO PRÓ-ENEM 

1.1. O Pró-ENEM é um Programa de Extensão que se constitui como uma ação mantida

pela Universidade Estadual da Paraíba, voltada para populações de baixa renda de Campina

Grande e municípios circunvizinhos. 

1.2. O Pró-ENEM objetiva, prioritariamente, proporcionar aos jovens que concluíram ou

que esteja concluindo o ensino médio na rede pública estadual, uma preparação para às

provas do ENEM, tendo um caráter de gratuidade garantido. 

1.3. O Pró-ENEM funcionará com turmas no turno da tarde, de segunda a quinta-feira, das

14h00min às 17h00min, e aos sábados no turno da manhã, das 07h45min às 11h45min, no

CCJ da UEPB (Faculdade de Direito), próximo ao ISEA.

 1.4.  O  corpo  de  monitores,  que  ministrarão  aulas  no  Pró-ENEM,  será  constituído,

prioritariamente,  por  alunos  e  ex-alunos  dos  cursos  de  Licenciatura  da  Universidade

Estadual  da  Paraíba  e,  excepcionalmente,  por  alunos  de  outras  Instituições  de  Ensino

Superior. 



1.5. As aulas serão ministradas conforme o formato e as diretrizes propostas pelo ENEM.

Assim,  em  todas  as  turmas  serão  ministrados  os  seguintes  conteúdos  e  componentes:

Gramática, Literatura, Produção Textual, Matemática, Física, Química, Biologia, História,

Geografia, Sociologia, Filosofia e Língua Estrangeira (inglês ou espanhol), dentre outros

conteúdos e temas de conformidade com a proposta do ENEM.  

1.6. A coordenação do Pró-ENEM está sob a responsabilidade do professor Me. Faustino

Moura Neto, lotado no Departamento de Geografia do Centro de Educação (CEDUC) desta

Universidade. 

2 – DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições serão realizadas entre os dias 07 e 08 de fevereiro de 2018 das 14h às

17h; no Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) da UEPB, Faculdade de Direito, Próximo ao

ISEA/Maternidade Ilídio de Almeida.

2.2. No ato da inscrição o aluno deverá: 

a) Preencher um formulário padrão, indicando, dentre outras, a opção de turno que deverá

estudar: segunda a quinta-feira, turno tarde; ou aos sábados, no turno da manhã, bem como

a opção de língua estrangeira que deseja estudar: inglês ou espanhol. 

b) Entregar cópias dos seguintes documentos: comprovante de conclusão ou declaração que

esteja concluindo o ensino médio em escolas da rede pública estadual de ensino; CPF e RG.

3 – DAS VAGAS DISPONÍVEIS E DO INÍCIO DO CURSO 

3.1. Está sendo disponibilizado um total de 700 vagas, sendo 300 vagas para o turno da

tarde, segunda a quinta-feira e 400 vagas para o sábado no turno manhã. 

3.2. Caso o número de inscritos ultrapasse as vagas disponibilizadas, os demais interessados

ingressarão em um cadastro de reserva e poderão ser convocados, conforme o surgimento

de vagas por desistência. 

3.3. Será exigida do (a) aluno (a), matriculado (a) no Pró-ENEM, uma frequência mínima

mensal de 75% do total de horas aula, sendo esta uma das condições para sua continuidade

no curso. 

3.4. As aulas para o curso referente ao ano 2018 terão início no dia 27 de fevereiro, para os 

alunos matriculados no turno da tarde e no dia 24 de fevereiro, para alunos matriculados aos

sábados, no turno da manhã. 

3.5. Para mais informações ligar para 3344-5314 (manhã e noite). 

Campina Grande, 01 de fevereiro de 2018

Prof. Dr. José Pereira da Silva

Pró-Reitor de Extensão


