UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Pró-Reitoria de Extensão - PROEX
Pró-Reitoria Estudantil – PROEST
PROGRAMA CONEXÕES DE SABERES/UFAL
Edital PROEX - 02/2016
EDITAL PARA BOLSAS NO PROGRAMA CONEXÕES DE SABERES

A Universidade Federal de Alagoas por intermédio da Pró-Reitoria de
Extensão – PROEX, no uso de suas atribuições e considerando os compromissos
institucionais e de gestão, torna público, a abertura do processo de seleção para
estudantes de Origem Popular de cursos de graduação, devidamente matriculados
na UFAL, Campus A.C. Simões, visando à participação no Projeto Pré-ENEM
Comunitário do Programa Conexões de Saberes/UFAL.
1. Disposições preliminares

1.1. O Programa Conexões de Saberes/UFAL tem por finalidade responder,
de modo criativo e inovador, ao desafio de construir espaços comuns de trocas de
saberes e fazeres entre a Universidade e a Sociedade. Também tem como objetivo
a valorização das expectativas e experiências dos jovens de origem popular e,
sobretudo, na construção do conhecimento acadêmico capaz de contribuir com as
demandas fundamentais de cidadãos e cidadãs, profundamente marcados pela
desigualdade social. Atualmente o Programa está atuando com o Projeto Pré-ENEM
Comunitário (curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio).
1.2. O processo seletivo de que trata este edital será realizado sob a
responsabilidade do Programa Conexões de Saberes/UFAL, Campus A.C.
Simões.

2. Das Vagas
2.1 Disponibilidade
As vagas serão disponibilizadas para estudantes de Origem Popular da
graduação, oriundos de escolas públicas, devidamente matriculados na UFAL,
Campus A.C. Simões, preferencialmente dos cursos de licenciatura, que atuarão
no Projeto Pré – ENEM Comunitário, nas funções de monitores das áreas temáticas
requisitadas pelo Exame Nacional do Ensino Médio e pesquisadores das temáticas
sociais ligadas ao Programa. Conforme quadro de vagas.
2.2 Quadro de Vagas
Áreas de Atuação

Vagas

Física
Geografia
História
Letras (Língua Inglesa)
Biologia (Cadastro de reserva)
Sociologia
(Cadastro
de
reserva)
Letras (Português) – cadastro
de reserva.
Matemática
Total

1
2
2
1
1
1
1
1
10

Obs.: Com a saída ou desistência de candidatos das áreas discriminadas,
haverá aproveitamento de cadastro reserva para cada uma das áreas, durante
a validade desse edital.

3. Dos Requisitos
3.1. Os pleiteantes a vaga deverão atender a todos os requisitos, de caráter
eliminatório, abaixo relacionado e comprovado no momento da inscrição:
a) Estar regularmente matriculado nos cursos de graduação da UFAL, a partir do 3º
período;
b) Apresentar disponibilidade para o cumprimento das atividades previstas, no período
noturno.
c) Apresentar e comprovar no mínimo 2 (duas) características de estudante de origem
popular*.

* estudante de origem popular definidos em âmbito nacional pela SECADI/MEC:
I. Soma da renda mensal familiar per capita não superior a (1,5) um salário e meio
vigente;
II. Morar ou ser oriundo de comunidades populares;
III. Proveniência de escola pública;
IV. Ter histórico de engajamento em atividades coletivas cidadãs em suas
comunidades de origem.

4. Duração, Local de Execução e Vigência das bolsas

4.1. O Projeto será executado no período de abril à aplicação do ENEM 2016,
sendo desenvolvido em Maceió no Campus A. C. Simões, auditórios da UFAL e em
salas de aula da FANUT (Faculdade de Nutrição).
4.2 A vigência das bolsas será de abril a dezembro do corrente ano.
5. Inscrições
5.1. As inscrições serão realizadas no período de 18 de março a 01 de abril
de 2016 (exceto sábados e domingos), das 09h às 17h na sala do Programa
Conexões

de

Saberes,

CEDU/UFAL,

Campus

A.C.

Simões,

mediante

a

apresentação dos seguintes documentos:


Cópia do histórico analítico da UFAL;



Comprovante de matrícula da UFAL;



Histórico escolar ou equivalentes de certificação do ensino médio em
escola pública;



Comprovante de residência atualizado: recibos de água ou luz;



Comprovante de renda familiar.



Comprovante de engajamento em atividades coletivas cidadãs em suas
comunidades de origem se for o caso.

Obs.: Após ser selecionado(a), antes de iniciar as atividades o bolsista
apresentará Plano de Atividades (conforme modelo anexo) e de acordo com a
especificidade do Projeto Pré-Enem.

6. Da Seleção
6.1. O processo de seleção será realizado em duas etapas:
A primeira de caráter eliminatório se dará mediante avaliação das
informações prestadas pelo aluno, documentação exigida no ato da inscrição e dos
requisitos apresentados no item três (03) do presente edital. Que terá resultado
divulgado

no

dia

07

de

abril,

na

página

http://www.ufal.edu.br/utilidades/concursos-e-editais,

da

PROEX/UFAL:

informando

os

dias,

horários, banca de seleção e regras da segunda etapa.
A segunda terá caráter classificatório e será por meio de entrevista/
avaliação de aula ministrada pelo candidato e análise do histórico analítico.

7. Do resultado
7.1. O resultado será divulgado no dia 19 de abril na página da
PROEX/UFAL: http://www.ufal.edu.br/utilidades/concursos-e-editais, no blog
http://dialogosaberes.blogspot.com.br

e

afixado

nas

salas

do

Programa

Conexões de Saberes/UFAL, no Bloco do CEDU e na PROEX.
8. Início das atividades
8.1. As atividades iniciarão com uma formação obrigatória para os bolsistas
selecionados. A data de início das atividades será informada através de contato
direto com os mesmos.
Obs.: O não comparecimento do bolsista acarretará na eliminação de sua
participação no Programa.
Maceió, 17 de março de 2016.

Profª Drª Joelma de Oliveira Albuquerque
Pró-Reitora de Extensão

Anexo I
Resumo do Programa Conexões de Saberes/UFAL
O Programa Conexões de Saberes é uma iniciativa da Secad-MEC, em
parceria com o Observatório de Favelas do Rio de Janeiro. Foi lançado na
Universidade Federal de Alagoas no ano de 2006, desde então, desenvolveu
Projetos e Ações no Estado de Alagoas, voltados aos estudantes de Origem
Popular, atuando em duas vertentes: o acesso ao Ensino Superior e a Permanência
com qualidade aos bolsistas do Programa.
Durante o período de 2006 a 2011, os recursos financeiros eram do MEC,
através de edital e gerenciamento da UFAL. Nos anos subsequentes, o Programa
passou por mudanças metodológicas apresentadas em Edital, bem como a
secretaria ministerial, passando para a SESu/MEC, sendo incorporado ao PETSESu-MEC, com nova nomenclatura, o PET Conexões de Saberes.
A primeira mudança destinou-se à concentração das atividades dentro dos
espaços físicos da UFAL, evitando deslocamento de bolsistas até as comunidades.
A segunda alteração referiu-se à parceria entre a PROEX-UFAL e a PROEST-UFAL,
no intuito de custear a manutenção das bolsas estudantis. A terceira alteração foi a
busca de parcerias institucionais para o aprimoramento das técnicas das ações do
Projeto Pré-Enem, descritas a seguir:
 COPEVE-NEPS-Suporte técnico e informacional nos editais;
 Sistema Dinamus de Ensino- Suportes técnicos na elaboração de provas e
simulados;
 CEDU-UFAL- Suporte pedagógico às capacitações dos bolsistas, que fazem
o papel de docentes, ministrando aulas ao público-alvo;
 PROGRAD- Contribuição de alocação de espaços físicos para as aulas de
horários e dias regulares e demais eventos;
 FANUT- Cessão de uso das salas de aulas, bem como, à disponibilização
de recursos audiovisuais.

 SINFRA-UFAL- Suporte de infraestruturas, cotas de fotocópias para a
realização de eventos, impressão de provas e simulados;
 PROEX-UFAL- Suporte técnico com cessão de recursos humanos
(Professores e técnicos da Universidade).

Objetivo Geral do Projeto


Oportunizar aos estudantes de origem popular da rede pública de ensino,
candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio a adquirirem maiores
conhecimentos sobre as áreas temáticas do conhecimento constantes no ENEM.

Objetivos específicos do Projeto:


Reforçar a inclusão social de alunos de origem popular que tiveram pouca ou
nenhuma oportunidade de incremento de conhecimentos, com a finalidade de
ingresso na universidade.



Desenvolver capacidades

de comunicação,

didática

e organização

nos

estudantes das licenciaturas da UFAL.
Metodologia
As atividades são iniciadas no mês janeiro do corrente, com o lançamento de
02 (dois) editais, um de seleção de bolsistas e outro de seleção de alunos para o
curso.
O Processo Seletivo aberto à comunidade foi o Edital Proex 001/2016,
realizado em parceria com a COPEVE/NEPS. O edital de seleção de bolsistas foi o
Edital Proex 002/2016.
As atividades são divididas em duas modalidades:
A primeira são as aulas regulares, que serão ofertadas nas salas de aula da
Faculdade de Nutrição da UFAL, localizadas no antigo CSAU, distribuídas em 06
(seis) turmas. Ministradas, de segunda a sexta-feira, no período noturno, das 19h às
22h, envolvendo todas as áreas temáticas do ENEM, totalizando 23 horas/aula
semanais, com enfoque nas disciplinas de Redação e Matemática.

A segunda modalidade serão os eventos realizados quinzenalmente após o
mês de junho, denominados de “Aulões”, distribuídos de acordo com as áreas
temáticas do ENEM. Com a participação de professores externos da Ufal, grupos
lúdicos do Estado e professores bolsistas do Projeto. O calendário destas atividades
é construído de modo participativo com toda equipe envolvida no Projeto. Os
eventos serão ministrados através de exposições didáticas, exibição de vídeos,
palestras, simulados e através de oficinas. Também serão disponibilizados materiais
didáticos impressos com questões a serem trabalhadas nos eventos.

Cronograma de execução das atividades - 2016
Nº ATIVIDADES

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

1

Inscrição

X

2

Seleção

3

Início das aulas

4

Fim das aulas

5

Simulados

6

Aulões

7

Palestras/Oficinas

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

Anexo II
Plano de Atividades do Bolsista
Obs: (Será preenchido junto à coordenação quando da entrada do bolsista no
programa).
As orientações estão postas no SIGAA/UFAL
De acordo com os seguintes itens:
Corpo do Plano de Trabalho
1. Período de execução:
2. Objetivos:
3. Justificativa:
4. Descrição das Ações:
5. Local de atividades:
Cronograma de Atividades
Ano 2016
Meses
Descrição das
atividades
Nesse espaço o
bolsista irá
descrever a
atividade de
acordo com as
orientações do
projeto PréEnem, que pode
ser aula,
planejamento,
simulados e
palestrar com
temáticas da
área, entre outras
atividades
pedagógicas que
possam se
encaminhadas
durante o
processo.

Abri Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
l

