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EDITAL Nº02/2019 – 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 
para a seleção de alunos para as turmas de 2019. As inscrições serão realizadas em 
Picos, no Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, nas modalidades: presencial 
ou via plataforma online, através do endereço http://cursinhopaulofreire.picos.ufpi.br/ 
 
Direcionado a: Alunos que estejam concluindo ou já tenham concluído o ensino 
médio; 
 
Vagas: 140 vagas, divididas em dois turnos: 70 para o turno da tarde e 70 para o 
turno da noite; 
 
Período de inscrição: 11/03/2019 (segunda-feira) a 15/03/2019 (sexta-feira). Na 
modalidade presencial o candidato deverá comparecer à coordenação do referido 
projeto (depois da xerox da UFPI) das 8:00 às 20:00 horas, ou via plataforma online 
através do endereço: http://cursinhopaulofreire.picos.ufpi.br/; 
 
Documentação:  

1. Ficha do candidato (será disponibilizada para preenchimento no local da 

inscrição ou via plataforma online); 

2. Certificado de conclusão do ensino médio ou declaração de que está 

cursando; 

3. Cópia da Identidade e CPF; 

4. Cópia de comprovante de residência; 

5. Carta de intenção: nela o candidato deve informar os motivos pelos quais 

pretende ou necessita participar do Cursinho, a mesma deve ter a extensão 

mínima de 7 e máximo de 30 linhas (é aconselhável que o candidato já leve a 

mesma pronta em caso de matrícula presencial); 

 
*As cópias da documentação devem ser anexadas à plataforma online no formato de 
arquivo PDF; 
 
*Em caso de falta de parte da documentação exigida, o candidato terá sua inscrição 
indeferida; 
 

Processo seletivo: Ocorrerá a partir da análise da documentação e das cartas de 
intenção; 



Resultado: Será divulgado na plataforma online, nas redes sociais do Cursinho e no 
mural da coordenação do mesmo. 
 
Cronograma: 

ATIVIDADES DATA 

Inscrição 11/03/2019 a 15/03/2019 

Análise da documentação e da carta 18/03 a 21/03/2019 

Resultado Final 22/03/2019 

Confirmação de matrícula 25/03/ a 26/03/2019 

Início das aulas 27/03/2019 

 
 

Picos, 7 de março de 2019. 
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Prof.ª Dr.ª Érica Lôpo de Araújo 
Coordenadora docente 


