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EDITAL 01/2020 

 

TRATA DO PROCESSO SELETIVO PARA 

INGRESSO DE ALUNOS PARA AS TURMAS DE 

2020 E ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A 

SELEÇÃO E INSCRIÇÃO DESTES.  

 

A  Presidenta  da  Coordenação  Geral  do  Cursinho  Popular  Paulo  Freire,  projeto  de Extensão 

vinculado à Pró-Reitoria de Extensão  da Fundação Universidade Federal do Vale  do  São  Francisco,  

em  conformidade  com  Capítulo  III,  o  artigo  7,  parágrafo  1, inciso  III,  de  seu  Estatuto;  torna  

público  os  critérios  para  inscrição  e  seleção  de alunos  que  irão  compor  as turmas para  o  ano  

letivo de  2020. 

 

1.   DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1  É responsabilidade de o candidato conhecer o inteiro conteúdo deste Edital e se 

certificar de que preenche todos os requisitos exigidos para se inscrever neste Processo Seletivo. 

1.2  Este   Processo   Seletivo   disponibilizará   um   total   de   até   70   vagas, divididas 

entre as cidades de Petrolina – PE e Juazeiro – BA, onde 50% das vagas serão destinadas para alunos 

que estejam cursando, no ano de 2020, o último ano do ensino médio/técnico de ensino público,  e os 

outros 50% das vagas serão destinadas para alunos egressos do ensino público e que possuam a ficha 

19. 

1.2.1 40 vagas serão destinadas à composição da turma de Petrolina – PE, que terão 

aulas de 07 de março de 2020 à 31 de outubro do mesmo ano, de forma integral, de segunda à sexta-

feira, das 18:00 às 21:00.  20 vagas serão destinadas para alunos que estejam concluindo o ensino 

médio/técnico de ensino público e 20 vagas para aqueles que já concluíram o ensino médio/técnico 

em escolas de ensino público e possuam ficha 19.  

1.2.2      30 vagas serão destinadas à composição da turma de Juazeiro – BA, que terão 

aulas de 04 de julho à 31 de outubro do mesmo ano, sendo uma turma de aulas intensivas, por 3 (três) 

dias na semana, que terão seus horários divulgados posteriormente. 15 vagas serão destinadas para 

alunos que estejam concluindo o ensino médio/técnico de ensino público e 15 vagas para aqueles que 

já concluíram o ensino médio/técnico em escolas de ensino público e possuam ficha 19. 

1.2.3 Todas as vagas serão destinadas para pessoas que, comprovem durante o 

processo seletivo, possuírem baixa renda, sendo esta de no máximo 1,5 salário mínimo per 

capita, que corresponde à R$ 1.545 reais. Portanto, os alunos que possuírem menor renda per 

capita possuirão pontuação maior no processo de seleção das vagas. 

 

2.   DA INSCRIÇÃO 

2.1  A seleção dos alunos será realizada mediante a análise dos critérios descritos no 

ANEXO I.   

2.2  As inscrições acontecerão no dia 15 de fevereiro de 2020 de 08:00 às 17:00, sendo 

realizadas PRESENCIALMENTE nos dois polos de aulas, Universidade Federal do Vale do São 
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Francisco Campus Petrolina Centro, Sala a definir (será divulgado no instagram oficial do projeto), 

e Universidade Federal do Vale do São Francisco Campus Juazeiro, Sala a definir (será divulgado 

no instagram oficial do projeto), se dando por meio da análise dos critérios: 

 2.2.1 Para os alunos que estejam matriculados no último ano de formação do ensino 

médio/técnico, será necessária a apresentação dos documentos listados no ANEXO II, III e IV. 

 2.2.2 Para os alunos que já concluíram o ensino médio/técnico, será necessária a 

apresentação dos documentos listados no ANEXO II, III e IV. 

 2.2.3 O aluno que desejar participar da turma de Juazeiro deve se inscrever na 

Universidade Federal do Vale do São Francisco Campus Juazeiro. 

 2.2.4 O aluno que desejar participar da turma de Petrolina deve se inscrever na 

Universidade Federal do Vale do São Francisco Campus Petrolina Centro. 

 2.2.5 Serão selecionados os alunos que obtiverem maior pontuação mediante a 

análise dos critérios descritos no ANEXO I. Quaisquer desempates que, por ventura, sejam 

necessários, serão realizados de acordo com a idade do participante, onde aqueles com maior idade 

terão prioridade na vaga.  

2.2.6 Quaisquer mudanças não previstas no processo seletivo serão divulgadas 

exclusivamente no site (https://www.cppaulofreire.com) e no instagram oficial do projeto 

(@cppf.univasf). 

 

3. DOS RESULTADOS  

3.1 Os resultados do processo seletivo serão divulgados a partir do dia 17 de fevereiro de 

2020, no site (www.cppaulofreire.com) e no instagram (@cpppf.univasf) SENDO DE TOTAL 

OBRIGAÇÃO DO ALUNO ACOMPANHAR A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, NÃO 

SE RESPONSABILIDANDO O PROJETO DE ENTRAR EM CONTATO COM O ALUNO 

QUE FOR APROVADO.  

3.2 Os alunos que forem aprovados para a turma de Petrolina – PE terão a sua aula 

inaugural dia 07 de março de 2020. O início efetivo das aulas será dia 09 de março de 2020. 

3.3 Os alunos que forem aprovados para a turma de Juazeiro – BA terão sua aula inaugural 

dia 04 de julho de 2020. O início efetivo das aulas será dia 06 de julho de 2020. 

3.4 AQUELES QUE FALTAREM A AULA INAUGURAL DE SUA RESPECTIVA 

TURMA TERÁ A SUA MATRÍCULA AUTOMATICAMENTE CANCELADA, SENDO A 

VAGA REMANEJADA PARA O PRIMEIRO NA FILA DE ESPERA PARA O RESPECTIVO 

CAMPUS.  

 

4.   DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 Os candidatos devem estar cientes de todas as datas e informações contidas no presente 

edital, bem como ter conhecimento do que rege o Estatuto do Cursinho Popular Paulo Freire. 

Descumprimentos dos prazos e/ou do Estatuto, ou ainda atos que desrespeitem a figura do projeto ou 

membros do projeto não serão aceitos e o candidato, por consequência, será eliminado do processo 

seletivo. 
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4.2 Demais situações serão resolvidas pela Assembleia Geral do CPPF ou Pela Direção 

Geral do Projeto. 

 

Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Bruna Cristina de Araujo Lima 

Presidenta da Coordenação Geral do CPPF. 

Petrolina, _____ de ________ de 2______.
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ANEXO I – CRITÉRIOS DE ANÁLISE PARA SELEÇÃO DOS ALUNOS  

ALUNOS CURSANTES DO ENSINO 

MÉDIO/TÉCNICO 

ALUNOS EGRESSOS DO ENSINO 

MÉDIO/TÉCNICO 

Assiduidade Escolar no ano de 2019 (30 pontos) ¹ 
Notas escolares da Ficha 19 (40 pontos) ³ 

Notas escolares do ano de 2019 (20 pontos) ² 

Renda per capita do participante (50 pontos)4 Renda per capita do participante (60 pontos)4 

Total = 100 pontos  

¹NÚMEROS MENORES DE FALTAS EM AULAS NO ANO DE 2019 EVIDENCIADAS PELO 

HISTÓRICO ESCOLAR GERARÃO MAIORES PONTOS. 

²MÉDIAS DAS NOTAS OBTIDAS DURANTE TODO O ANO DE 2019. 

³ MÉDIAS DAS NOTAS OBTIDAS DURANTE TODO O ÚLTIMO ANO DO ENSINO MÉDIO. 

4RENDA TOTAL INFORMADA PELO ALUNO DIVIDIDA PELO NÚMERO DE COMPONENTES QUE 

RESIDEM NA MESMA CASA. 
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ANEXO II – LISTA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A 

INSCRIÇÃO  

ALUNOS CURSANTES DO ENSINO 

MÉDIO/TÉCNICO 

ALUNOS EGRESSOS DO ENSINO 

MÉDIO/TÉCNICO 

HISTÓRICO ESCOLAR DO ANO DE 2019 FICHA 19  

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (XEROX) 

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO DO PARTICIPANTE E DE TODOS OS 

MORADORES DA RESIDÊNCIA (XEROX) 

COMPROVAÇÃO DE TODA A RENDA DA RESIDÊNCIA (XEROX) 

FICHA DE INSCRIÇÃO PREENCHIDA E ASSINADA  

TERMO DE DOAÇÃO VOLUNTÁRIA* 

*Este documento só será assinado caso o participante, no momento de sua inscrição, deseje doar, de forma 

completamente voluntária, o valor de R$2,00 reais para o Projeto de Extensão Cursinho Popular Paulo Freire, 

Vinculado a Universidade Federal do Vale do São Francisco. Todo o valor arrecadado será utilizado único e 

exclusivamente a favor do projeto supracitado.  
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TERMO DE DOAÇÃO VOLUNTÁRIA 

 

 

Eu __________________________________________, portador do CPF nº ____.____.____-___ e 

da Carteira de identidade nº ________________, residente e domiciliado na rua 

_______________________ nº ____, cidade (UF) ____________, CEP _______________, 

matriculado (a) na turma do ano de 2020 do Cursinho Popular Paulo Freire (CPPF) com Sede no 

Campus () Petrolina () Juazeiro, doravante denominado DOADOR, neste ato entrega em doação ao 

CPPF, doravante denominado DONATÁRIO, neste ato representado pelo educador responsável 

pela matrícula.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto do presente Termo é a DOAÇÃO em favor do DONATÁRIO dos bens abaixo relacionados: 

- Quantia de R$ 2,00 (DOIS REAIS) 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE 

O objeto da presente DOAÇÃO destina-se exclusivamente as despesas do projeto.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LIBERALIDADE DA DOAÇÃO 

O DOADOR concorda em dispor dos bens constantes na Cláusula Primeira do Presente Termo com 

total liberalidade, não existindo nenhuma obrigação por parte do DONATÁRIO resultante da 

DOAÇÃO. 

 

 

_________________________________________ 

Educador responsável pela matrícula 
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ANEXO III – FICHA DE INSCRIÇÃO   

Eu, ________________________________________________________________, candidato a 

aluno do projeto de extensão Cursinho Popular Paulo Freire, campus ( ) Petrolina ( ) Juazeiro, 

portador do CPF ____.____.____-___, residente no endereço 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

estou ciente das minhas responsabilidades quanto aluno do projeto. Ainda estou ciente que ao 

possuir mais de 25% de faltas em quaisquer das áreas do conhecimento (Ciências Humanas e 

suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Linguagens 

e suas tecnologias ou Redação e suas tecnologias) levarão ao meu completo desligamento do 

projeto, não podendo mais frequentar as aulas ou eventos promovidos pelo mesmo. Quanto as 

faltas, estou ciente ainda que só serão aceitas como justificativas de faltas casos de doença (mediante 

apresentação do atestado médico) ou óbitos de parentes de até 2º grau.  

Ainda, estou ciente que fotos/vídeos/áudios em que estou presente podem ser divulgados nas redes 

sociais do projeto (instagram, facebook e site oficial), única e exclusivamente para divulgação do 

projeto Cursinho Popular Paulo Freire e seus eventos promovidos durante todo o meu período de 

matrícula (março de 2020 a outubro de 2020). 

PARA MENORES DE IDADE 

Eu, _______________________________________________________________, portador do CPF 

____.____.____-___, com o grau de parentesco _______________________ com o menor 

___________________________________________________________________, possuo o 

número de telefone (___) ___________-__________ (Whatsapp: (   ) sim (   ) não). Estou ciente e 

concordo com a matrícula do menor no Projeto de Extensão Cursinho Popular Paulo Freire, ciente de 

todos os termos citados acima e me responsabilizando pela presença dele no local e horário de aula 

citados no Edital 01/2020 e pelo deslocamento do aluno para o campus de estudo. Ainda me 

disponibilizo para resolução de quaisquer problemas que venham a surgir durante a presença deste 

aluno em sala de aula ou dependências do campus de estudo que por ventura sejam provocados pelo 

menor ou que a ele envolvam. Estou ciente ainda que os educadores desse projeto se responsabilizam 

pelo menor de idade apenas enquanto este se encontrar em sala de aula, não cabendo ao educador 

prender o aluno em sala de aula ou proibir a saída do mesmo, mesmo que por pedido ou desejo do 

responsável.  

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do aluno 

 

 _______________________________________ 

Assinatura do responsável  

(caso menor de idade) 

 

_____________________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO EDUCADOR RESPONSÁVEL PELA MATRÍCULA 


	CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

