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EDITAL Nº 02/2020 – 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 2020. As inscrições serão realizadas unicamente via plataforma on-

line, através do endereço: https://cursinhopaulofreire.picos.ufpi.br/.  

 

Direcionado a: Alunos da rede pública ou bolsistas da rede privada (bolsa de 50% ou mais), 

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: 23/03/2020 (segunda-feira) a 29/03/2020 (domingo). Durante o período, 

o candidato poderá fazer sua inscrição a qualquer hora via plataforma online, através do 

endereço: http://cursinhopaulofreire.picos.ufpi.br/; 

 

Documentação:  

1. Certificado de conclusão do ensino médio ou declaração de que está cursando o último 

ano; 

2. Cópia da Identidade e CPF (quem possuir apenas o RG com número de CPF no verso, 

deverá anexar o mesmo documento duas vezes); 

3. Cópia de comprovante de residência (conta de água ou energia elétrica); 

4. 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 máxima 

de 30 linhas (a carta poderá ser digitada ou manuscrita); 

 

*As cópias da documentação devem ser anexadas a plataforma online no formato de arquivo 

PDF ou JPG. 

 

*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 da carta de intenção; 

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

coordenação do mesmo. 

 

 



 

 

Cronograma: 

ATIVIDADES DATA 

Inscrição 23/03/2020 a 29/03/2020 

Análise da documentação e da carta 30/03 a 03/04/2020 

Resultado Final A partir do dia 04/04/2020 

Confirmação de matrícula INDEFINIDA 

Início das aulas INDEFINIDO 

 

 

ATENÇÃO: Em caso de eventuais dúvidas, o candidato poderá entrar em contato para saná-

las pelos seguintes meios: Instagram (@cursinhopf), Telefone/WhatsApp ((89) 988050767/ 

(89) 999869532) e E-mail (cursinhopopularpf@hotmail.com). 

 

 

 

Picos, 19 de março de 2020. 

 

______________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Érica Lôpo de Araújo 

Coordenadora docente 

Mat. SIAPE: 1248815 
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             Elias Antonio da Rocha                                             Bruna Martins Nogueira Leal 

              Coordenador discente                                                    Coordenadora discente 

                Mat.: 20169003369                                                         Mat.:20169056747 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


