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EDITAL Nº 01/2022 – Cursinho Popular Pré-ENEM Paulo Freire 

 

A Universidade Federal do Piauí, através da Coordenadoria do Projeto de Extensão Cursinho 

Popular Pré-ENEM Paulo Freire, torna pública a abertura das inscrições referentes à seleção de 

acadêmicos para compor o quadro de docentes do referido projeto, a ser realizado de forma 

remota, com possibilidade de posteriormente funcionar de maneira presencial em Picos, no 

Campus Senador Helvídio Nunes de Barros mediante avaliação do cenário epidemiológico no 

ano letivo de 2022.  

 

Direcionado a: Acadêmicos cursando a partir do 2º e, no máximo, o penúltimo período, que 

estejam regularmente matriculados em qualquer curso da UFPI/CSHNB. 

 

Vagas: 20 vagas para docentes, bolsistas e voluntários, sendo 10 vagas para as grandes áreas 

de: Ciências Humanas e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias; e 10 vagas para as 

grandes áreas de: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias. O projeto manterá uma lista de espera para eventuais vagas remanescentes. 

 

Número de bolsas: Indefinido - A depender das seleções do Edital PIBEX nº 11/2021. 

 

1 - DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS: 

1.1. As inscrições serão realizadas remotamente das 08h00 do dia 11 de fevereiro de 2022 até 

às 23h59min do dia 16 de fevereiro de 2022, em atendimento ao isolamento social como medida 

preventiva à Covid-19. 

1.2. A solicitação da inscrição será efetuada exclusivamente por meio do e-mail: 

cursinhopopularpf@hotmail.com, com o assunto: EDITAL N. 01/2022, NOME DO 

CANDIDATO. O candidato deverá anexar a documentação exigida no item 2 deste edital. 
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2. DA DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO 

2.1. Requerimento de inscrição devidamente preenchido e assinado (Anexo I). 

2.2  Histórico acadêmico e atestado/comprovante de matrícula do semestre em vigor. 

2.3 Cópia da Identidade e do CPF. 

2.4 Respostas ao questionário do Anexo I ao edital. 

2.5 Candidatos às disciplinas de gramática e redação deverão enviar redação manuscrita e 

devidamente escaneada de maneira legível com o tema: O Papel dos cursinhos populares 

na democratização do acesso ao ensino superior no Brasil. 

2.6 Todos os documentos acima listados para a inscrição deverão estar em formato PDF 

(arquivo único e na ordem dos itens). 

2.7 Não será aceita complementação de documentação. 

2.8 Inscrições fora do prazo e horário estipulados no item 1.1 serão indeferidas. 

 

3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO (Edital 11/2021 - PIBEX e 

Resolução 170/2018). 

3.1 Ser estudante de graduação da UFPI na área do projeto até o penúltimo período. 

3.2 Estar matriculado em, no mínimo, 08 créditos em disciplinas e frequentando regularmente 

as aulas. 

3.3 Não possuir qualquer outro tipo de bolsa paga por programas oficiais. 

3.4 Não ter vínculo empregatício (declarado em documento) ou não estar em estágio 

remunerado. 

3.5 Ter apresentado como bolsista, nas mais diferentes modalidades, o Resultado Final de seu 

último programa/proposta do PIBEX, no SEMEX, ou compor publicação de artigo 

científico (comprovar com certificação e/ou envio com aceite). 

3.6 Apresentar indicadores satisfatórios de desempenho acadêmico definido pela instituição 

(Decreto 7.416/10) e ter IRA igual ou superior a 7,0 (sete). 

3.7 Apresentar tempo disponível de, no mínimo, 12 (doze) horas semanais dedicadas às 

atividades de extensão do Programa/Projeto e cumprir integralmente as atividades previstas 

em seu Plano de Trabalho. 

 

4. ATRIBUIÇÕES DOS ALUNOS SELECIONADOS (Edital 11/2021 - PIBEX e 

Resolução 170/2018). 
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4.1 O estudante selecionado deverá ter disponibilidade e cumprir, nas ações do 

Programa/Projeto, carga horária mínima de 12 horas semanais; 

4.2 Executar as atividades previstas no Programa/Projeto e no plano de trabalho a ele 

designadas; 

4.3 Estar regularmente matriculado em disciplinas da UFPI, no mínimo em 08 créditos; 

4.4 Ter IRA maior ou igual a 7,0 (sete) e estar cursando até o penúltimo período; 

4.5 O bolsista não poderá ter vínculo empregatício e nem qualquer outra modalidade de bolsa 

em Programa Oficial; 

4.6 A bolsa só poderá ser renovada para o mesmo bolsista em um mesmo programa/projeto, 

por uma única vez, ou seja, o mesmo passará no máximo dois anos como bolsista naquele 

programa/projeto; 

4.7 O bolsista deverá apresentar trabalhos relativos ao programa ou projetos em eventos 

científicos, previamente definidos entre eles, e, obrigatoriamente, no SEMEX; 

4.8 O estudante selecionado deverá citar o nome da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da 

UFPI, por intermédio do PIBEX, sempre que divulgar o Programa/Projeto e seus resultados 

em eventos, cursos, comunicações em congressos, entrevistas, dentre outros; 

4.9 O estudante receberá uma declaração de extensão, referente ao período de sua atuação, após 

o envio do relatório semestral da ação pelo Coordenador, conforme Termo de Compromisso 

firmado, e um certificado de extensão referente ao período de sua atuação, após a emissão 

do Relatório Final da Ação; 

4.10 Apresentar ao Coordenador da ação o Relatório Final, detalhando as atividades 

executadas como aluno bolsista; 

4.11 Cumprir as demais exigências estabelecidas no Edital 11/2021 - PIBEX, na Resolução 

170/18 CEPEX e no Decreto Federal 7.416/2010. 

 

5. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO. 

5.1  Análise da documentação, questionário e histórico escolar (IRA): Serão avaliados 

o desempenho acadêmico do candidato por meio do histórico e as respostas do questionário de 

seleção. Esta etapa terá caráter eliminatório e classificatório. 

5.1.1 Para a etapa seguinte, a da miniaula, serão aprovados no máximo 15 candidatos por área 

de conhecimento da seleção. 

5.2 Miniaula: O aluno deverá apresentar uma miniaula para a banca, com duração mínima 

de 10 minutos e máxima de 12 minutos através da plataforma Google Meet. O conteúdo da aula 
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será escolhido pelo candidato e deverá contemplar a área de conhecimento pretendida na 

seleção.  

5.2.1 O candidato deverá enviar, com no mínimo 2 horas de antecedência, uma via do plano 

de aula para o e-mail do projeto:cursinhopopularpf@hotmail.com, que será repassada à banca, 

contendo os seguintes elementos: identificação, tema da aula, objetivos, conteúdo 

programático, metodologia, avaliação, recursos didáticos e referências. O não envio do plano 

de aula no prazo estipulado eliminará o candidato do processo seletivo. 

5.2.2 A prova didática (miniaula) será realizada por meio da Plataforma Digital Google Meet, 

cujo link será enviado para o e-mail informado pelo candidato, no formulário de inscrição. 

 

6. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO: 

 

ATIVIDADES DATA 

Inscrição 11/02/2022 a 16/02/2022 

Análise da documentação, respostas ao questionário e 

rendimento acadêmico – Etapa 1 

17/02/2022 e 18/02/2022 

Resultado da Etapa 1 19/02/2022 

Miniaula – Etapa 2 21/02/2022 a 24/02/2022 

Resultado Final 03/03/2022 

Entrega da documentação complementar dos selecionados 

e assinatura do termo de compromisso 

04/03/2022 

 

 

Disposições finais: Os professores que efetivamente ingressarem no projeto deverão reger suas 

condutas embasadas no regimento interno do cursinho que será disponibilizado à todos os 

candidatos aprovados. 

 
 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Fernando Muratori Costa 

Coordenador Docente do Projeto 

Mat. SIAPE: 2078527 

 

 

  

 

 

 



 
SELEÇÃO DE BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS PARA O PROJETO DE EXTENSÃO – 

CURSINHO POPULAR PRÉ-ENEM PAULO FREIRE 2022 

 

ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) 

 

Nome: __________________________________________________ Idade: _______________ 

Endereço: _____________________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________ 

Telefone: _______________________________ 

Curso:___________________________________________________ Período: _____________ 

 

TIPO DE VÍNCULO PRETENDIDO 

(     ) Somente bolsista 

(     ) Somente voluntário  

(     ) Bolsista ou voluntário 

 

Obs. Segundo o Edital PIBEX, a bolsa de extensão é incompatível com qualquer outro tipo de bolsa, incluindo as bolsas de 

Assistência Estudantil. 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO 

1. (     ) Ciências Humanas e suas Tecnologias 

 

Disciplina de preferência: 

(     ) História Geral      (     ) História do Brasil     (     ) Geografia        (     ) Sociologia        (     ) Filosofia 

 

Disponibilidade para assumir outra disciplina:  

(     ) disponibilidade total        (     ) disponibilidade parcial, qual?        (     ) sem disponibilidade 

 

2. (    ) Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

 

Disciplina de preferência: 

(     ) Biologia        (     ) Química        (     ) Física 

 



Disponibilidade para assumir outra disciplina:  

(    ) disponibilidade total        (     ) disponibilidade parcial, qual?        (     ) sem disponibilidade 

 

3. (     ) Matemática e suas Tecnologias  

 

4. (     ) Linguagens, códigos e suas Tecnologias 

 

Disciplina de preferência: 

(     ) Gramática        (     ) Literatura       (     ) Redação       (     ) Inglês/Espanhol 

 

Disponibilidade para assumir outra disciplina:  

(     ) disponibilidade total        (     ) disponibilidade parcial, qual?        (     ) sem disponibilidade 

 

 

Picos-PI, _____ de fevereiro de 2022. 

 

__________________________________________ 

Assinatura 

 

 

QUESTIONÁRIO* 

 

1. Possui experiência na docência? Em caso afirmativo, relate qual e explique de que modo esta pode 

contribuir com o projeto.  

 

2. Ao ministrar aulas na área de atuação escolhida, quais metodologias e recursos didáticos você 

utilizaria em uma situação de aprendizagem no formato de ensino remoto? 

 

3. Como o projeto de extensão Cursinho Popular Pré-ENEM Paulo Freire poderá contribuir para a 

sua formação acadêmica? 

 

 

4. Para você, de que forma o Cursinho Popular Pré-ENEM Paulo Freire contribui com o processo de 

democratização e inclusão do ensino superior, especialmente neste contexto de ensino remoto? 

Explique por que você quer fazer parte desse projeto.   

 


