
         

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX 

EDITAL 2020 

 

EDITAL DE SELEÇÃO  

CURSO PRÉ-UNIVERSITÁRIO SOCIAL UFF/RO 

 

A Coordenação do Programa Pré-Universitário Social da UFF de Rio das           

Ostras faz saber das inscrições e dá outras providências para a seleção de             

candidatos para curso Pré Universitário Social da UFF de Rio das Ostras, com             

o objetivo de fazer o preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio –              

ENEM em 2020. 

O processo seletivo e o curso são gratuitos. O curso será realizado na             

modalidade presencial.  

Serão oferecidas 100 vagas, para distribuição em uma turma no período           

noturno e uma no período matutino. 

As aulas serão de segunda a sexta das 8h às 12h para a turma A e 18h                 

às 21:40h para a turma B. 

 

 

TURMAS 

 

Nº DE VAGAS 

 

TURNO 

Turma A 50 Manhã: 8h às 12h 

Turma B 50 Noite: 18h às 21:40h 

  



1. Das inscrições 

Todas e quaisquer informações e alterações relativas ao processo         

seletivo de que trata este edital, serão respondidas por e-mail:          

preuniversitariouff@gmail.com  

É de inteira responsabilidade do candidato fazer a leitura deste Edital.  

1.1. São pré-requisitos, cumulativamente: 

● Ter um e-mail pessoal ativo no gmail (Google).  

● Ler e conhecer o edital. 

● Ter domínio de navegação na internet.  

1.2. Das etapas do processo de inscrição 

O processo de inscrição e seleção é realizado exclusivamente pela          

internet através do  link :  https://forms.gle/oLJfnxhnf7tRNjY38 

Somente poderão responder ao formulário de inscrição quem tiver uma          

conta ativa de e-mail no Google (GMAIL). 

O período de inscrição será de  09 de dezembro de 2019 a  19 de              

janeiro de 2020.  

1.3. Procedimentos para a Inscrição 

Ao acessar o link acima o candidato deverá ler este edital e, em seguida,              

preencher o Formulário de Inscrição. 

Ao final do preenchimento será automaticamente gerada uma        

mensagem na tela confirmando a inscrição. 

2. Da prova 

O candidato deve ficar atento no período de  22 a 26 de janeiro de 2020,               

para verificar em sua caixa de e-mail se foi, ou não, pré-selecionado.  

Não nos responsabilizamos por caixas de correio cheias nem por          

mensagens bloqueadas por filtros antispam. 

Apenas os candidatos pré-selecionados irão receber um e-mail        

confirmando sua pré-seleção para a realização da prova, no período de  22 a 26              

de janeiro de 2020. 



A prova será realizada no dia  02 de Fevereiro (DOMINGO) na Rua             

Recife, Lotes, 1-7 - Jardim Bela Vista, Rio das Ostras - RJ, 28895-532.  

O candidato deverá comparecer ao local da prova,  impreterivelmente,         

antes do fechamento do portão, às  8:30 h. A prova terá início às  9h. 

O participante que não realizar a prova, ou chegar após o fechamento            

do portão, será considerado desistente. 

2.1. Documentos para apresenta no dia da prova 

Somente serão aceitos documentos  originais, com foto, e devidamente         

emitidos por  autoridades governamentais. São eles: 

● RG; 

● CNH; 

● Passaporte; 

● Carteira de Trabalho; e 

● Certificado de Dispensa de Incorporação ("Certificado de Reservista"). 

Em caso de furto ou extravio de documento original com foto, será            

solicitada a apresentação de boletim de ocorrência e certidão de nascimento           

original ou cópia autenticada. 

Sem a documentação exigida o candidato não poderá realizar a prova.  

2.2. Sobre a prova 

A prova consistirá em  20 questões de múltipla escolha sobre os           

conteúdos do ensino fundamental e médio. E uma  Redação Dissertativa          

Argumentativa de no mínimo 7 linhas e máximo de 30 linhas.  

O tempo de duração da prova será de, exatamente, três horas. 

Recomendações: 

● O candidato deverá utilizar apenas  caneta esferográfica preta de         

corpo transparente. 

● Não será permitido uso de aparelho eletrônicos dentro da sala de prova. 

● Qualquer sinal sonoro emitido por aparelho eletrônico implicará na         

eliminação do candidato. 



● É permitido levar lanche, desde que os mesmos estejam em pacotes           

fechados, e garrafas de bebidas não alcoólicas, desde que ambos sejam           

transparente. 

● Não será permitido ao candidato utilizar qualquer adereço na cabeça. 

3. Classificação 

3.1. Da classificação 

Serão classificados os candidatos que obtiverem as melhores 50 notas          

para prova do turno noturno as melhores 50 notas para o turno matutino.  

A nota será dada por: 

● 50% por questões de múltipla escolha; e 

● 50% pela nota da redação. 

3.2. Do resultado  

 A divulgação do resultado do processo seletivo ocorrerá no dia  17 de            

fevereiro. Os candidatos aprovados serão comunicados de sua classificação         

através de email. 

Não nos responsabilizamos por caixas de correio cheias nem por          

mensagens bloqueadas por filtros antispam.  

3.3. Da matrícula 

Após a divulgação do resultado o participante deverá realizar a          

matrícula. Para isso ele deve seguir as seguintes instruções: 

Para realizar a matrícula presencial o candidato deve comparecer na          

Rua Recife, Lotes, 1-7 - Jardim Bela Vista, Rio das Ostras - RJ, 28895-532,              

portando a documentação exigida ( Seção 3.3.1) nos dias: 

● 02/03/2020, entre 10h e 16h 

● 03/03/2020, entre 16h e 20h 

Caso opte por realizar a matrícula online o candidato deve fazê-la entre            

os dias  02 de março de 2020, a partir de 00h, e 05 de março de 2020, até                  

23h59m. Para esse procedimento o participante deve: 

○ Passo 1) Separar os documentos necessários ( Seção 3.3.1). 

○ Passo 2) Digitalizá-los de forma legível. Documentos que não forem          



legíveis serão considerados não entregues. É recomendado que seja         

feito por um scanner ou mesa digitalizadora. Caso for feito pelo celular            

recomenda-se o uso de algum aplicativo para tal, por exemplo o “ Office            

Lens ”.  

○ Passo 3) Gere um documento no formato PDF com toda a           

documentação exigida nele. Caso seja enviado de forma diferente, o          

participante poderá ser eliminado. 

○ Passo 4) Enviar o PDF, na forma de anexo, para o email do pré              

universitário social ( preuniversitariouff@gmail.com ) com o título de       

“MATRÍCULA PRÉ UNIVERSITÁRIO SOCIAL 2020”. Não será garantida        

a inscrição se vier com título diferente. 

○ Passo 5) Apresentação da documentação original no  dia 09 de março           

de 2020, para efetivar a matrícula. 

O participante que não realizar a matrícula dentro do período          

determinado será considerado desistente. 

3.3.1. Documentos necessários para matrícula 

Nessa seção será explicitada toda a documentação necessária para         

realizar a matrícula no pré universitário social. 

Vale a ressaltar que não será aceito, em hipótese alguma, documentos           

diferentes dos aqui apresentados. São eles: 

● Comprovante de residência. 

● Declaração de rendimento familiar. 

● Registro Geral (RG). 

● Cadastro de Pessoa Física (CPF). 

Para a matrícula presencial deverá ser levado cópia (que ficará em           

posse da coordenação do projeto) e original (para comprovação). 

Para aqueles que optarem pela matrícula online, o candidato deverá          

apresentar a documentação original para fins de comprovação nos dias 09 e 10             

de março de 2020, para efetivar a sua matrícula. Caso a mesma não seja              

apresentada quando solicitada o candidato poderá ser eliminado do processo          

seletivo. 



Em caso de furto ou extravio da documentação será solicitada a           

apresentação do boletim de ocorrência (original para comprovação e uma cópia           

que ficará em posse da coordenação do projeto) constando os documentos           

perdidos e certidão de nascimento original ou cópia autenticada. Nesse caso           

será combinada uma nova data para o participante apresentar a documentação           

exigida. 

3.4. Das vagas remanescentes 

Caso haja desistência dos outros candidatos, as vagas remanescentes         

serão repassadas para os próximos colocados na lista de espera, que será            

gerada de acordo com a nota de classificação. 

Os candidatos em lista de espera que forem classificados serão          

avisados pelo e-mail cadastrado no ato da inscrição com as orientações para            

efetivar sua matrícula. 

Não nos responsabilizamos por caixas de correio cheias nem por          

mensagens bloqueadas por filtros antispam. 

APÊNDICE 1: CRONOGRAMA 

Data Descrição 
02/12/2019 a 19/01/2020 Período de inscrição online. 

23/01/2020 a 27/01/2020 Envio de e-mail aos pré-selecionados para 

realizar a prova. 

02/02/2020 Realização da prova classificatória. 

17/02/2020 Publicação da classificação. 

02/03/2020 e 03/03/2020  Realização da Matrícula Presencial. 

02/03/2020 a 05/03/2020 Realização da Matrícula por email 

09/03/2020 Efetivação da matrícula para os candidatos 

que efetuaram a matrícula por email. 

09/03/2020 Início das aulas 

 


