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MANUAL DO CANDIDATO 
 

 

1. PROJETO INTERAÇÃO 
 O Projeto Interação surgiu em 2005, fruto da união de estudantes da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), com o objetivo maior de ajudar no ingresso às universidades públicas dos alunos da 

rede pública de ensino, prejudicados, na sua maioria, ao longo de suas vidas escolares, com um ensino 

defasado e ineficaz.  

 O curso visa ao seu aprimoramento, tentado resolver problemas de ordem estrutural, além da melhor 

preparação dos alunos das Instituições de Ensino Superior que ministram aulas. Somado a isso, o Interação é 

mais do que um projeto para aprovar alunos em vestibular. O Interação deseja mais. O curso quer formar 

cidadãos, incitar o pensamento crítico e ajudar a transformar a nossa sociedade num sistema mais igualitário. 

 

2. PRÉ-REQUISITOS DO CANDIDATO 

 Para participar do processo seletivo do Projeto Interação, o candidato deve: 

- Ter cursado os três anos do Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino; 

- Aceitar de forma irrestrita as condições contidas neste manual; 

- Ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando a Terceira Série do Ensino Médio no ano que for 

participar do Projeto; 

- Ter sido aluno bolsista na rede privada de ensino e ter como comprovar. 

 O candidato que, por ventura, não atenda às prescrições estabelecidas no presente manual ficará 

automaticamente desclassificado, estando, assim, impossibilitado de fazer parte do Projeto Interação.  

 

3. ETAPAS DO CONCURSO 

 O processo seletivo será realizado em etapa única e classificatória.  

 

3.1. ETAPA ÚNICA 
 O exame terá duração de no máximo 04 (Quatro) horas e candidato poderá abandonar o local de 

aplicação das provas a partir de 02 (Duas) horas de seu início podendo levar o caderno de prova.  

 

3.2. PROVA 
 A prova será realizada em um único dia (12 de Fevereiro) e contará com 40 questões, divididas da 

seguinte forma: ciências exatas com 08 (Oito) questões para matemática e física; ciências da natureza com 

08 (Oito) para biologia e química; linguagem com 12 (Doze) questões para português, literatura e língua 

estrangeira (Inglês ou espanhol) e ciências humanas com 12 (Doze) questões para geografia, história, 

filosofia e sociologia, portanto, são quatro questões para cada disciplina.  

 

3.3. CONTEÚDO PROGRAMADO 
 O Conteúdo programado para a avaliação está de acordo com a Matriz Curricular do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM).  
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3.4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO 
 Para selecionar os 80 (oitenta) candidatos que se classificarão para fazer parte do Projeto Interação, 

selecionados para o Projeto Interação. Entretanto, o candidato que fraudar ou tentar fraudar documentos, 

informar dados não verídicos, agir de má-fé ou tentar ludibriar por qualquer meio o Projeto Interação estará 

eliminado do processo seletivo.  

 

3.5. CRITÉRIOS DE DESEMPATE  
 Caso ocorra empate, terá preferência o candidato que: 

- Tiver a menor renda familiar; 

- Já tiver terminado o Ensino Médio; 

- For mais velho. 

 

4. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
 Para efetivar a inscrição, é preciso Adquirir o Manual do Processo Seletivo no local da inscrição e 

realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 10,00. Além disso, o candidato ou seu procurador 

deve preencher corretamente o formulário de inscrição, que está disponível no Local da Inscrição. A via 

ficará com o Projeto Interação e o rodapé ficara com o candidato, que deverá levar o rodapé no dia da 

realização da prova. As inscrições iram ocorrer do dia 23/Janeiro – 28/Janeiro e 30/Janeiro – 04/Fevereiro 

das 9h – 12 e das 14h – 17h de segunda à sexta na Sala A05 no Centro Ciências Sociais Aplicadas 

(CCSA) localizado no campus da UFPE, Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - 

CEP: 50670-901  

 

4.1. DOCUMENTAÇÃO 
 A documentação necessária para o candidato realizar a inscrição é: 

- Cópia do RG; 

- Cópia do CPF; 

- Cópia da Ficha 19 ou comprovante de que está cursando o terceiro ano do Ensino Médio; 

- Comprovante que foi bolsista em uma Escola da Rede Particular; 

- Levar a original de todos os documentos solicitados nos itens acima. 

 

4.2. TAXA DE INSCRIÇÃO 
A Taxa de Inscrição (10 reais) é utilizada para a manutenção do Projeto Interação durante o ano 

letivo, portanto, sob nenhuma hipótese a Taxa de Inscrição será devolvida. A inscrição apenas será validada 

após a autenticação da mesma, que consiste na assinatura do responsável pelo Projeto Interação e o carimbo 

do projeto. 

 

4.3. FORMULÁRIO 
Tem que ser preenchido com letra legível e se possível de forma. A via do formulário deve ser 

assinada e datada, no ato da inscrição, pelo próprio candidato ou por seu procurador. 

 

5. NÚMERO DE VAGAS 
O Projeto Interação oferece 80 vagas. 

 

6. LOCAL DE PROVA  
Todas as provas serão aplicadas no Centro Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) localizado no campus 

da UFPE, Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - CEP: 50670-901. A sala de 

aula e o prédio onde o candidato fará a prova são determinados pelo Projeto Interação e será divulgada após 

o período de inscrição no site do Projeto Interação.  

 

7. CRONOGRAMA 

7.1 ETAPA ÚNICA 
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Todos os candidatos inscritos farão a mesma prova, no dia 12 de fevereiro das 13h até 17h (Horário 

Local). 

 

7.2 APROVADOS 

Serão classificados 80 candidatos, cujo resultado será divulgado no site, no dia 20 de fevereiro a 

parir das 14h (Horário Local). 

 

7.3 REMANEJAMENTO 
Os remanejamentos iram ocorrer de acordo com o calendário anual estabelecido pelo Projeto 

Interação com o objetivo de completar as vagas que não forem preenchidas. 

 

8. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES 
No dia da prova, os candidatos devem chegar ao prédio com pelo menos uma hora de antecedência, 

munidos de documento oficial de identificação e de seu canhoto recebido no ato da inscrição. A entrada do 

candidato no prédio será permitida apenas até as 12:45h (horário local). Caso ocorra perda ou roubo do 

recibo de inscrição e/ou da identidade, o candidato, munido de uma foto 3x4 recente, deverá dirigir-se ao 

chefe do prédio, para conseguir a autorização necessária e durante a aplicação das provas, não será permitido 

ao candidato o uso de livros, manuais, réguas de cálculo, ábacos, calculadoras, relógios munidos com 

calculadora, telefones móveis, bip ou qualquer outro equipamento de telecomunicação. 

 

9. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 
A data prevista para divulgação do resultado final é 20 de fevereiro a parir das 14h (Horário Local) e 

estará disponível no nosso site. 

 

10. MATRÍCULA 
Os candidatos classificados deverão efetuar a matrícula no dia estabelecido no Manual do Candidato 

do ano vigente e que pode ser visto no calendário anual. As matriculas serão realizadas no Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), em seguida do ato da matricula será feita uma aula de apresentação do 

projeto para os novos alunos, sendo que essa aula durará no máximo até as 17hs, mas para confirma a 

matricula deve-se seguir de acordo com as seguintes normas: 

a) Será eliminado do processo seletivo aquele candidato que não comparecer para a realização de sua 

matrícula, na data e no horário previsto; ou não apresentar, na ocasião, qualquer um dos documentos 

exigidos. 

b) As vagas para remanejamento serão geradas pelos candidatos eliminados por não comparecerem à 

matrícula, por não apresentarem a documentação exigida ou por desistirem do curso no decorrer do ano 

letivo. Estas vagas serão preenchidas pelos candidatos classificáveis, obedecendo ao argumento de 

classificação. 

 

11. INÍCIO DAS AULAS 
As aulas começarão no dia estabelecido Manual do Candidato do ano vigente e que pode ser visto no 

calendário anual, às 13:30h, na sala AI do CCSA. As aulas serão de segunda a sexta no horário das 13h30 às 

18h30 e aos sábados das 9h00 às 13h00 sendo turma única. Mais informações sobre o curso serão fornecidas 

no ato da matrícula e nos primeiros dias de aula. 

 

12. NORMAS DO PROJETO 
 Além das normas estabelecidas nos itens anteriores, o candidato que for classificado para o Projeto 

Interação receber no dia da matricula um documento com todas as normas que deveram ser cumpridas.  

 

APOIO: 


