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EDITAL Nº 001-2014 CPU POPULAR DA UFJF

PROCESSO SELETIVO 2014 PARA CANDIDATOS AO CURSO PRÉ-

UNIVERSITÁRIO POPULAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ 

DE FORA 

A  Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora,  através  da  Pró-Reitoria  de  Graduação

PROGRAD - torna público o processo de seleção para o preenchimento de 200 vagas ao Curso

Pré-Universitário Popular da Universidade Federal de Juiz de Fora - Curso Extensivo. 

           As normas e instruções para ingresso estarão disponíveis no presente edital.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 O Curso Pré-Universitário Popular da Universidade Federal de Juiz de Fora se destina

a preparar jovens e adultos de baixa renda para o processo seletivo da instituição. Atualmente a

Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora  utiliza  a  nota  do  ENEM  do  ano  em  questão  como

classificação de ingresso aos cursos de graduação. 

1.2 Poderão se inscrever alunos com ensino médio (2º grau) concluído ou que estejam em

fase de conclusão em 2014 e advindos exclusivamente de escolas públicas.

Entende-se  por  escola  pública  aquela  cuja  procedência  seja  municipal,  estadual  ou  federal,

supletivos ou projetos de educação para jovens e adultos e que sejam gratuitos.  

1.3  O Curso  Extensivo  tem início  em abril  de  2014 e  a  data  relativa  ao  término  do

cursinho  será  adaptado  ao  período  das  provas  do  ENEM,  ainda  não  fixado  pelos  órgãos

competentes:  Ministério  da  Educação  –MEC/  Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira- INEP. Os alunos serão informados desta data assim que esta for

divulgada oficialmente.
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1.4 As aulas serão ministradas na Faculdade de Odontologia, no Campus Universitário

da UFJF – Rua José Lourenço Kelmer s/n. Bairro São Pedro -- Juiz de Fora Cep: 36036-900 

1.5 As aulas serão ministradas no horário de 18h 30min às 22h 30min (2ª a 6ª feira) e de

14h 00min às 17h 30min (sábado). 

1.6  A  inscrição  do  candidato  implicará  no  conhecimento  e  aceitação  das  normas  e

condições estabelecidas neste Edital.

2. VAGAS

            O Curso Pré-Universitário Popular da Universidade Federal de Juiz de Fora estará

disponibilizando  200  vagas  para  os  candidatos  classificados  no  processo  seletivo  2014,

distribuídas entre cinco turmas com aulas ministradas no período noturno.

3. INSCRIÇÕES

As inscrições dos candidatos deverão seguir os seguintes procedimentos:

3.1 Para se inscrever o candidato deverá acessar o site www.cursinho.ufjf.br e clicar no

 link “Processo Seletivo 2014”. 

3.2 Ler atentamente o Edital do Processo Seletivo do Curso Pré-Universitário Popular da

UFJF 2014 – Se necessário, imprima-o.

3.3 Baixar o arquivo “Ficha de inscrição”: Imprimir, preencher e juntar a documentação

solicitada no item 4 deste edital.

3.4  Baixar  o  arquivo  “Formulário  Socioeconômico:  Imprimir,  preencher  e  juntar  a

documentação solicitada, conforme solicitado. 

ATENÇÃO: Atente-se para o fato de que a documentação que acompanha a Ficha de

Inscrição é uma e a documentação que acompanha o Formulário Socioeconômico é outra. SÃO

DUAS  CÓPIAS  DA  IDENTIDADE  E  DUAS  CÓPIAS  DO  COMPROVANTE  DE

ESCOLARIDADE. 

3.5 Os documentos poderão ser preenchidos à mão ou digitados.
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3.6  Entregar  a  Ficha  de  Inscrição  com  a  documentação  solicitada  e  o  Formulário

Socioeconômico com a documentação solicitada no local,  dias e horários contidos no  item 5

deste Edital.

• Caso haja dúvidas no preenchimento ou na documentação que acompanha a Ficha de

Inscrição, o candidato deverá enviar e-mail para cursinho@ufjf.edu.br.

• Caso  haja  dúvidas  no  preenchimento  ou  na  documentação  relativa  ao  Formulário

Socioeconômico, o candidato deverá enviar e-mail para 

 coordenação.proae@ufjf.edu.br  .

4. DOCUMENTAÇÃO

Documentação exigida no ato da inscrição:

4.1. Preenchimento da Ficha de inscrição (disponível no site www.cursinho.ufjf.br)

4.2 Comprovante de identidade (original e cópia)

4.3 Comprovante de conclusão do ensino médio ou histórico escolar ou declaração de

aluno em curso: (original e cópia). Os documentos só serão aceitos se o ENSINO MÉDIO for

procedente exclusivamente de escola pública.

    4.3.1  Declaração  do  Estabelecimento  de  Ensino  onde  cursou  o  Ensino  Médio,

informando a sua natureza, se  pública ou privada, caso esta informação não esteja constando

nos documentos do item 4.3.

    4.3.2 Caso a declaração seja do 3º ano do ensino médio (aluno em curso), DEVERÁ

constar obrigatoriamente a escola onde o aluno cursou o 1º e 2º ano do ensino médio (escola

pública)

4.4 (duas) fotos 3X4

 4.5.Formulário Socioeconômico juntamente com a documentação exigida.

5. EFETIVAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

5.1 SÓ SERÃO CONSIDERADOS INSCRITOS OS CANDIDATOS QUE ESTIVEREM

COM A  DOCUMENTAÇÃO COMPLETA ENTREGUE NA SECRETARIA DO CURSO

PRÉ-UNIVERSITÁRIO  POPULAR,  DE  ACORDO  COM  AS  NORMAS  E  DATAS

ESTIPULADAS.
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5.2 Procedimentos para inscrição: 

• Período:  

As inscrições deverão ser feitas no período de 10 a 19 de março de 2014.

• Horário:

De 2ª a 6ª feira: De 18h 30min às 21h 30min.

No sábado: De 14h 00min às 17h 00min.

• Local

Faculdade  de  Odontologia,  no  Campus  Universitário  da  UFJF  –  Rua  José  Lourenço

Kelmer s/n. Bairro São Pedro -- Juiz de Fora.

PARA SE CHEGAR AO CAMPUS:  A partir do ponto no Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM), Rua

Benjamim Constant, 790, Centro, Juiz de Fora – MG, passam as linhas de ônibus: 530, 531, 532, 533, 534, 535, 540,

541 e 555. Com subida pela Av. Itamar Franco (antiga Av. Independência), passam as linhas 525, 544, 545, 548 e

560.  .A população  da Zona  Norte  possui  a  disposição  a  linha  755.  As linhas  525 e  555 param na  entrada  da

Faculdade de Odontologia.

5.3 Inscrições via correio

Serão  aceitas  as  inscrições  feitas  via  correio,  porém  tais  inscrições  são  de

responsabilidade  exclusiva  do candidato,  devendo ser  respeitadas  as  datas  e  a  documentação

exigida. Não serão apreciadas as inscrições que chegarem fora dos prazos estipulados. 

Faculdade de Odontologia, no Campus Universitário da UFJF – Rua José Lourenço Kelmer s/n.

Bairro São Pedro -- Juiz de Fora Cep: 36036-900

6. PROCESSO SELETIVO

O Processo Seletivo será constituído por duas etapas:

6.1. Análise Socioeconômica

6.2  Prova de Conhecimentos
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6.1 Análise Socioeconômica

A Análise Socioeconômica corresponde à avaliação do Formulário Socioeconômico do

candidato e da documentação comprobatória. E será feita pela equipe técnica da Coordenação de

Assuntos Estudantis – CAE. 

O resultado será expresso em duas denominações: “deferido” ou “indeferido.  No caso

de indeferimento, será incluído o motivo”.

6.2  Prova de Conhecimentos

6.2.1 A Prova de Conhecimentos corresponde a um teste objetivo das disciplinas abaixo

discriminadas e contempla o conteúdo de ensino médio. Esta prova será realizada em um único

dia,  com valor  total  de  100(cem)  pontos  e  será  composta  por  40  (quarenta)  questões  assim

distribuídas:

 

DISCIPLINA Nº de QUESTÕES          TIPO

VALOR  DE  CADA

QUESTÃO

Língua Portuguesa e

Literatura Brasileira

10 Objetiva 2,5 pontos

Matemática 10 Objetiva 2,5 pontos
Geografia 04 Objetiva 2,5 pontos
História 04 Objetiva 2,5 pontos
Biologia 04 Objetiva 2,5 pontos
Química 04 Objetiva 2,5 pontos
 Física 04 Objetiva 2,5 pontos

TOTAL 100 pontos

6.2.2. A Prova de Conhecimento será realizada em 08 de abril de 2014, terça-

feira, na Faculdade de Odontologia – horário: 19h:00min. às 22h:00min.

7. DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO FINAL
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7.1 Serão considerados aprovados os 200 (duzentos) primeiros candidatos classificados

em  ordem  decrescente  de  notas  na  Avaliação  de  Conhecimento  e  que  estiverem  com  seus

Formulários Socioeconômicos deferidos.

7.2 O Resultado Final será divulgado em 16 de abril de 2014 e será publicado no  site

www.cursinho.ufjf.br e também estará disponível na Secretaria do Cursinho, na Faculdade de

Odontologia da UFJF.

7.3  Haverá  novas  chamadas  de  candidatos  caso  haja  desistência  formal  de  algum

candidato classificado ou se houver ausências de aluno por um período superior a  10 dias a

contar do início das atividades pedagógicas do cursinho.

7.4 A previsão para a 2ª chamada de candidatos será no dia 30 de abril de 2014.

7.5  As  listagens  de  novas  chamadas  serão  divulgadas  no  site  do  cursinho

www.cursinho.ufjf.br e no quadro da secretaria – Faculdade de Odontologia.

8. RECURSOS

O candidato deverá ter total atenção aos motivos e datas para a entrada de recursos.

• Recursos para a 1ª etapa do Processo Seletivo -  Análise Socioeconômica:

O candidato deverá comparecer  à Coordenação de Assuntos Estudantis  – CAE, no Prédio da

Reitoria,  Campus  UFJF – Juiz  de Fora.  A data  para entrada  de  recurso é  de 22/04/2014  no

período da manhã. O resultado previsto para esses recursos é no dia 25/04/2014.

• Recurso para a 2ª etapa do processo seletivo – Prova: O candidato deverá comparecer

à  Secretaria  do  Cursinho  com  o  “Formulário  de  Recurso”  preenchido.  O  formulário  estará

disponível no site www.cursinho.ufjf.br. A data para entrada de recurso é no dia 22/04/2014. O

resultado previsto para esses recursos é no dia 24/04/2014.

9. INÍCIO DAS ATIVIDADES

9.1 As atividades acadêmicas 2014 do Curso Pré-Universitário Popular da Universidade

Federal de Juiz de Fora terão início em  22 de abril às 18h 30min. 

9.2  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Coordenação  Pedagógica  do  Curso  Pré-

Universitário Popular da UFJF junto à Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD.
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Juiz de Fora, 25 de fevereiro de 2014

Pró-Reitoria de Graduação

Prof. Eduardo Magrone

www.cursinho.ufjf.br                                                                                                                                                       cursinho@ufjf.edu.br
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