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EDITAL PROEXT Nº 31/2013 DE 05 DE AGOSTO DE 2013 
 

EDITAL INSTITUCIONAL DE EXTENSÃO – SELEÇÃO DE ALUNO S PARA O 
PROJETO “CURSINHO DE EDUCAÇÃO POPULAR”  

 

 A Pró-Reitoria de Extensão Universitária da Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro - UFTM, no uso de suas atribuições legais, faz saber aos interessados que estão 
abertas as inscrições para seleção de candidatos a ALUNOS do PROJETO CURSINHO 
DE EDUCAÇÃO POPULAR de acordo com as condições estabelecidas neste edital. 

 

1. DAS NORMAS GERAIS  

1.1. O Processo Seletivo é de responsabilidade da Coordenação do Projeto Cursinho de 
Educação Popular – CEP, do Centro de Educação Profissional – Cefores, da 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro. 

 
2. DAS INSCRIÇÕES  

2.1. As inscrições para alunos do Cursinho de Educação Popular serão realizadas no 
período de 19 a 22 de agosto de 2013, das 8 às 20 horas, na secretaria do Cefores, 
localizada na Praça. Manoel Terra, 330 – Bairro Abadia, Uberaba-MG.  

2.3. As inscrições encerrar-se-ão, improrrogavelmente, no dia e horário fixado neste Edital.   
 

3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO  

3.1. As vagas são destinadas aos candidatos que concluíram ou estão cursando o 3º ano do 
Ensino Médio em Escola Pública. 

 

4.  DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO  

4.1. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar cópia da Carteira de Identidade e 
comprovante escolar que está cursando o 3º ano ou concluído o Ensino Médio em 
Escola Pública. 

 

5.  DO NÚMERO DE VAGAS 

5.1. Serão ofertadas 60 (sessenta) vagas para o período noturno. 
 

6.   DA REALIZAÇÃO, LOCAL E DATA DA PROVA  

6.1. A prova será realizada no dia 24 de agosto de 2013, das 14h às 17h, no Centro 
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Educacional da UFTM, localizado na Av. Getúlio Guaritá, 159, Bairro Abadia, 
Uberaba-MG. 

6.2. A prova será de múltipla escolha, classificatória, com 30 questões, versando sobre 
educação geral em nível de Ensino Médio. 

Nº questões/disciplina:  

05 questões de Português  

05 questões de Matemática  

05 questões de Biologia  

05 questões de Conhecimentos Gerais  

05 questões de Química  

05 questões de Física  

TOTAL: 30 PONTOS  
 

7. DO RESULTADO: 

7.1. O gabarito será divulgado no dia 26 de agosto de 2013, a partir das 15h, no site 
www.uftm.edu.br.  

7.2.  O resultado final da Seleção será divulgado no dia 27 de agosto de 2013 a partir das 
16h, na secretaria do Cefores e no site www.uftm.edu.br 

7.3. É de inteira responsabilidade do candidato procurar seu nome na listagem de 
convocados para a matrícula. 

7.4.  O prazo para a interposição de recursos será de 48 (quarenta e oito) horas, a contar 
do dia subsequente à divulgação do resultado final. 

7.5.  A solicitação do recurso deverá ser endereçada à Coordenação do Projeto em que se 
inscreveu 

7.6.  As decisões em relação às contestações serão divulgadas no site da UFTM. 

7.7. O preenchimento das vagas será feito a partir da classificação dos candidatos, em 
ordem decrescente da nota final.  

7.8. Ocorrendo empate na nota final, prevalecerá como critério de desempate o candidato 
de maior idade.  

 

8. DA MATRÍCULA  
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8.1.  As matrículas serão realizadas no dia 30 de agosto de 2013, às 8h às 20h , na 
Secretaria do Cefores, situada na Praça Manoel Terra, 330 – Uberaba-MG, 

8.2. Os candidatos convocados para matrícula deverão comparecer no local de matrícula, 
munidos de 1 (uma) foto 3x4 recente e dos seguintes documentos:  

a) Histórico Escolar do Ensino Médio ou declaração que está cursando o 3º ano do Ensino 
Médio (original e 1 cópia);  

b) Certidão de nascimento ou casamento (original e 1 cópia);  

c) Carteira de Identidade (original e 1 cópia);  

d) CPF (original e 1 cópia);  

e) Título de eleitor e o comprovante da última votação (original e 1 cópia);  

f) Certificado de Reservista ou Atestado de Alistamento Militar ou Atestado de matrícula 
no CPOR ou NPOR, para brasileiros maiores de 18 anos, se do sexo masculino 
(original e 1 cópia); 

8.3.  O não comparecimento do candidato para efetuar a matrícula no período acima 
especificado, implica na perda do direito à vaga, sendo convocado o candidato 
imediatamente classificado.  

 

9.  INÍCIO DAS AULAS E HORÁRIO  

9.1. As aulas iniciarão no dia 02 de setembro de 2013, no horário das 19h às 22h30min.  
 
 
10.  DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL: 

10.1   Qualquer cidadão poderá impugnar fundamentadamente este edital ou suas 
eventuais alterações, somente por escrito, junto à Pró-Reitoria de Extensão Universitária, 
no prazo de 2 (dois) dias úteis de sua publicação. 

10.2 Não serão aceitos pedidos de impugnação intempestivos ou promovidos por 
intermédio de correio eletrônico, fax ou postal. 

10.3 Os  pedidos de impugnação inconsistentes serão indeferidos. 

10.4 Da decisão sobre a impugnação não cabe recurso administrativo. 

 
 
11.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. As dúvidas decorrentes deste Edital poderão ser esclarecidas pelo telefone 
3318.5419 no CEFORES. 
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11.2. Os casos omissos ou situação não prevista neste Edital serão resolvidos pela 
Comissão Organizadora deste processo seletivo, e em última instância, pelo Reitor 
da UFTM.  

 

Uberaba, 05 de agosto de 2013. 

 
 

 
Prof.ª Dr.ª Virgínia Resende Silva Weffort 

Pró-Reitora de Extensão Universitária 


