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Pró-Reitoria de Extensão - PROEX 
Pró-Reitoria Estudantil – PROEST 

PROGRAMA CONEXÕES DE SABERES/UFAL 

 
Edital PROEX - 02/2015- Prorrogado  

 
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 
alunos de cursos de graduação, devidamente matriculados na UFAL, Campus A.C. 
Simões, oriundos de escola pública para 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. 
 
   1.3. É prerrogativa da coordenação do Programa, manter 14 vagas com 
estudantes já selecionados e avaliados em produtividade, domínio e 
responsabilidade que passam a compor a equipe de orientação dos demais. 
 
 
2. Das Vagas 
 
 2.1 As vagas serão disponibilizadas para 8 (oito) estudantes 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.  
 
 



2.2 Quadro de Vagas 

Áreas de Atuação Vagas 

Atualidades (Humanas) 1 

Física 1 

História 1 

Letras (Língua Portuguesa) 1 

Letras (Literatura/Redação) 1 

Química 2 

Sociologia 1 

Total 8 

 
 
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, que 
totalizarão 20h semanais, com no mínimo 10h no período noturno. 

c) Apresentar e comprovar no mínimo 3 (três) características de estudante de 
origem popular*.  

 

* estudante de origem popular definidos em âmbito nacional pela SECADI/MEC:  

I. Soma da renda mensal dos pais ou responsáveis pela criação não superior a três 
salários mínimos mensais;  

II. Morar ou ser oriundo de comunidades populares; 

III. Proveniência de escola pública; 

V. Ter histórico de engajamento em atividades coletivas cidadãs em suas 
comunidades de origem; 

  
4. Duração e Local de Execução dos Projetos  
 

4.1. O Projeto que compõe este Programa será executado no período de abril 
a execução do ENEM 2015, sendo desenvolvido em Maceió no Campus A. C. 
Simões.  
 
 
5. Inscrições  

 
5.1. As inscrições serão realizadas no período de 09 a 27 de março de 2015, 

das 09h às 17h na sala do Programa Conexões de Saberes, PROEX-Reitoria, 
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: recibos de água e luz; 

 Comprovante de renda familiar. 
 
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.  

A segunda terá caráter classificatório e será por meio de entrevista, 
avaliação de aula ministrada pelo candidato e análise do histórico analítico, que 
ocorrerá nos dias 30 e 31 de março de 2015. 
 

 
7. Do resultado 
 

7.1.  O resultado será divulgado no dia 07 de abril de 2015, 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 capacitação obrigatória para os 
bolsistas selecionados, que ocorrerá no dia 13 de abril de 2015.  

Obs.: o não comparecimento do bolsista acarretará na eliminação do 
Programa.  
 

 

 

 

 
Maceió, 16 de março de 2015. 

 

 

 

 

 _______________________________ 

Eduardo Silvio Sarmento de Lyra 

Pró-Reitor de Extensão 
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