
 

EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO 

PRÉ-VESTIBULAR POPULAR + NÓS 

1. Carta de Intenções  

O Pré-Vestibular Popular + Nós é fruto de um longo período de debates e acúmulos feitos por 

militantes independentes, ativistas do Coletivo RUA_Juventude_Anticapitalista, estudantes e 

trabalhadores que têm como norte uma perspectiva comum: a de que é necessário mudar o 

sistema, propulsor de desigualdade e injustiça, sob o qual nossa sociedade está submetida. Em 

nossos seminários, foram apontadas diretrizes que fundamentam nossa atuação. Nesse sentido, 

é importante que fique claro que o + Nós é, antes de tudo, um coletivo de movimento 

comprometido com as problemáticas sociais que afligem, sobretudo, a parte mais pobre da 

população e se empenha no combate a todo tipo de opressão como a desigualdade de gênero, o 

racismo e a LGBTTfobia. Tais temáticas – latentes em nossa realidade e presentes nas últimas 

edições do ENEM – nos são caríssimas.  

O + Nós, seguindo essa perspectiva, tem sido uma grande experiência de educação a partir de 

um modelo pedagógico alternativo constantemente em construção. Logo, a horizontalidade e a 

construção coletiva, numa lógica em que todo mundo tem algo a compartilhar, também têm 

fundamentado nossa atuação.  

Partimos da constatação de que a desigualdade social, a falta de investimento nas escolas 

públicas e os processos seletivos das universidades promovem uma desigualdade gigantesca de 

oportunidades, dificultando a entrada e permanência de pessoas mais pobres na faculdade. 

Defendemos que a universidade é de todos e que o direito de cursar suas disciplinas deve ser 

garantido a qualquer pessoa que assim desejar. Nesse intuito, acreditamos que um primeiro 

passo para acabar com essa desigualdade é trabalhar para que cada vez mais aquelas 

desfavorecidas socialmente estejam dentro das universidades. Como dizem nossas e nossos 

estudantes “+ Nós, de fora, dentro da universidade”. Ao nos colocarmos entre a escola e o 

processo seletivo das faculdades, o + Nós pretende empoderar, instrumentalizar e encorajar 

justamente aquelas e aqueles que por diversos motivos tenham menos condições de concorrer a 

uma vaga no ensino superior.  

Nosso curso já pôde contribuir para que vários alunos e várias alunas obtivessem êxito no 

ENEM e na UERJ. Temos nos esforçado para romper com as dificuldades financeiras, 

estruturais e pedagógicas que um curso sem auxílios governamentais e institucionais enfrenta. 

Diversos são os desafios, mas temos em mente que é nosso papel construir coletivamente a 

maiores possibilidades de que o verdadeiro povo ocupe as salas de aulas das universidades 

brasileiras, sobretudo as públicas. Entendemos que cada estudante possui um sonho, e esse 

sonho nós compartilhamos.  

2. Critérios para inscrição e solicitação de cadastro 

2.1. Qualquer pessoa está apta a se inscrever para o curso. Há, contudo, limitação no número de 

vagas. 

Parágrafo único: Ter disponibilidade para frequentar as aulas, sem faltas, de acordo com a 

unidade é condição importante para a matrícula. 

• Unidade Duque de Caxias - Centenário: Segunda a Sexta, de 18h30 às 21h00 



 
• Unidade Duque de Caxias - Pantanal: Segunda a Sexta, de 18h00 às 21h00 

• Unidade Duque de Caxias - Paulicéia: Sábado, de 9h às 17h30 

• Unidade Nilópolis: Sábado, de 8h às 18h 

• Unidade Petrópolis: A confirmar 

• Unidade Rio de Janeiro – Cidade de Deus: A confirmar 

• Unidade Rio de Janeiro – IFCS/Centro: Segunda a sexta, de 18h às 21h40 

• Unidade Rio de Janeiro - Manguinhos: Sábado, de 8h às 18h 

• Unidade Rio de Janeiro - Realengo: Segunda a sexta, de 18h às 20h30, e sábado, de 8h às 13h 

• Unidade São Gonçalo: Segunda a sexta, de 18h às 21h 

2.2. Para se inscrever, basta preencher o formulário on-line 

https://goo.gl/forms/68EExCqUfKSYDFBz2 que é uma pré-matrícula e, para confirmar a 

matrícula, comparecer no dia da aula inaugural da unidade selecionada no formulário com a xerox 

do RG e comprovante de residência. Os dias das aulas inaugurais são: 

• Unidade Nilópolis: dia 09/02, às 15h, na Primeira Igreja Batista de Nilópolis localizada na Rua 

Zezinho, n° 157, Centro, Nilópolis – RJ. 

• Unidade Rio de Janeiro – IFCS/Centro: dia 13/02, 18h30, no IFCS, localizado no Largo São 

Francisco de Paula, 1 - Centro, Rio de Janeiro – RJ. 

• Unidade Duque de Caxias – Centenário/Pantanal/Paulicéia: dia 14/02, de 14h às 18h, no 

Auditório do Colégio Pedro II, localizado na Rua Dr. Manoel Reis, n°501, Vila Centenário, Duque 

de Caxias – RJ.  

• Unidade São Gonçalo: dia 18/02, às 18h, no CIEP 413 Adão Pereira Nunes, localizado na Rua 

José Ramos de Oliveira, 195. 

• Unidade Rio de Janeiro - Realengo: dia 23/02, às 8h, no IFRJ de Realengo localizado na Rua 

Professor Carlos Wenceslau, 343 - Realengo. 

• Unidade Petrópolis: a confirmar. 

• Unidade Rio de Janeiro – Cidade de Deus: a confirmar. 

• Unidade Rio de Janeiro - Manguinhos: a confirmar. 

O comparecimento à aula inaugural é fundamental e, também, fator de desempate caso haja mais 

inscritos que o número de vagas. 

2.3. Caso haja mais inscrições que o número de vagas, serão realizadas entrevistas para conhecimento 

dos candidatos e das candidatas, e serão utilizados critérios, de acordo com os princípios 

apresentados em nossa carta de intenções. Assim, pessoas de menor renda, negras, mulheres, 

LGBTTs e/ou em outros tipos de situação de vulnerabilidade terão preferência. 

 

 

https://goo.gl/forms/68EExCqUfKSYDFBz2


 
3. Calendário 

EVENTO PERÍODO LOCAL 

Inscrição* 21/01 até 09/02 
Formulário: 

https://goo.gl/forms/68EExCqUfKSYDFBz2 

Nilópolis – Aula Inaugural 09/02 

Primeira Igreja Batista de Nilópolis  

 Rua Zezinho, n° 157, Centro, Nilópolis – 

RJ 

Rio de Janeiro: IFCS/Centro 

– Aula Inaugural 
13/02 

Largo São Francisco de Paula, 1 - Centro, 

Rio de Janeiro - RJ 

Duque de Caxias – Aula 

Inaugural 
14/02 

Auditório do Colégio Pedro II 

Rua Dr. Manoel Reis, n°501, Vila 

Centenário, Duque de Caxias – RJ 

São Gonçalo – Aula 

Inaugural 
18/02 

CIEP 413 Adão Pereira Nunes 

Rua José Ramos de Oliveira, 195 

Rio de Janeiro: Realengo – 

Aula Inaugural 
21/02 

IFRJ Realengo 

Rua Professor Carlos Wenceslau, 343, 

Realengo, Rio de Janeiro – RJ  

Petrópolis – Aula Inaugural A confirmar A confirmar 

Rio de Janeiro: Cidade de 

Deus – Aula Inaugural 
A confirmar A confirmar 

Rio de Janeiro: Manguinhos 

– Aula Inaugural 
A confirmar A confirmar 

* Em caso de impedimento quanto à inscrição on-line, será possível o preenchimento do formulário 

no momento da aula inaugural.  

 

Demais informações:  
E-mail: prevestmaisnos@gmail.com  

Facebook: facebook.com/prevestmaisnos  

https://goo.gl/forms/68EExCqUfKSYDFBz2

