
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO  – PROEX 

 PRÓ-ENEM - UEPB 
 

EDITAL PARA INSCRIÇÕES E FORMAÇÃO DE NOVAS TURMAS PARA O SEGUNDO SEMESTRE 
DE 2014.  
 
A Pró-Reitoria de Extensão  – PROEX, da Universidade Estadual da Paraíba, torna pública a 
abertura de inscrições para formação de novas turmas do Pro Enem para o segundo semestre 
de 2014, visando à preparação de alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, que 
ocorrerá no início de novembro de 2014. As inscrições estarão abertas no período de 01 a 03 
de julho de 2014.  
1 – DO  PRÓ-ENEM 
1.1. O  Pró-ENEM constitui-se em uma ação extensionista, totalmente gratuita, mantida pela 
Universidade Estadual da Paraíba, voltada para populações de baixa renda de Campina Grande 
e municípios circunvizinhos.  
1.2. O  Pró-ENEM objetiva, prioritariamente, proporcionar aos jovens que concluíram ou que 
estejam concluindo o ensino médio em rede pública estadual, uma preparação para o ENEM.  
1.3. O  Pró-ENEM funcionará com aulas e turmas no turno da tarde, de segunda a quinta feira, 
das 14:00 às 17:00 h, no CCJ da UEPB (Faculdade de Direito) e aos sábados, no turno da 
manhã, das 07:045 às 11:45 h,  no Colégio Estadual da Prata. 
1.4. O corpo de monitores, que ministrarão aulas no Pré-Vest/ Pró-ENEM,  será constituído, 
prioritariamente, por alunos e ex-alunos dos cursos de Licenciatura da Universidade Estadual 
da Paraíba e, excepcionalmente, por alunos de outras Instituições de Ensino Superior.  
1.5. As aulas serão ministradas conforme o formato e as diretrizes propostas pelo ENEM. 
Assim, em todas as turmas serão ministrados os seguintes conteúdos e componentes: 
Gramática, Literatura, Produção Textual, Matemática, Física, Química, Biologia, História, 
Geografia, Língua Estrangeira (inglês ou espanhol), dentre outros conteúdos e temas  
conteúdos propostos pelo ENEM.  
 
2 – DAS INSCRIÇÕES  
2.1. As inscrições serão realizadas entre os dias 01 e 03 de julho, no Centro de Ciências 
Jurídicas – CCJ da UEPB (Faculdade de Direito), Próximo a Maternidade Elpídio de Almeida, no 
turno da tarde, das 14:00 h as 17:00 h. 
2.2. No ato da inscrição deverá o aluno:  
a) preencher um formulário padrão, indicando, dentre outros, a opção de turno que deverá 
estudar: segunda a sexta, turno tarde ou aos sábados, turno manhã, bem como a opção de 
língua estrangeira que deseja estudar: inglês ou espanhol 
b) Entregar cópias dos seguintes documentos: comprovante de conclusão ou declaração que 
esteja concluindo o ensino médio, em escolas da rede pública estadual; CPF; CIC e uma foto 3 x 
4 
c) Não será cobrada nenhuma taxa para inscrição ou taxa para permanência do aluno no Pré- 
Vest / Pró-ENEM  

 



3 – DAS VAGAS DISPONÍVEIS  E DO INÍCIO DO CURSO 
3.1. Estão sendo disponibilizadas 100 vagas para o turno da tarde, segunda a quinta, e 120 
vagas para o sábado, turno manhã.  
3.2. Caso o número de inscritos ultrapasse as vagas disponibilizadas, os demais interessados 
ingressarão em um cadastro de reserva.  
3.3. Será exigido do (a) aluno (a), matriculado no Pré-Vest, uma frequência mínima mensal, 
sendo esta uma das condições para sua continuidade no curso.    
3.4. As aulas para o curso referente a ano 2014 terão início no dia 9 de julho, para os alunos 
matriculados no turno da tarde e no dia 12 de julho, para alunos matriculados aos sábados no 
turno da manhã. 
3.5. Para informações ligar:  3344.5314 (manhã e noite). 
 
Campina  Grande, 26 de junho de 2014.   
 
 
Prof. FAUSTINO MOURA NETO  
Coordenador do Pré-Vest / Pró-ENEM – UEPB 

Contatos:  fmouraneto@ oi.com.br    -  8886.6588 / 9922.9065  

 

Logotipo do curso 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO  – PROEX 

PRÉ-VEST / PRÓ-ENEM – UEPB 
Form ulário de Matrícula - 2014 

 
 

Nome: _______________________________________________ Idade: ______ 

Endereço: _______________________________________________ Nº ______ 

Bairro: ______________________ Cidade: ______________________________ 

Telefone: _______________ En. Médio:  Concluído_____ Não Concluído _____ 

Turno: Tarde ____  Manhã ____  -   Líng. Estrangeira:  Esp. _____  Ing. ______ 

 

 

Campina Grande _______/_______/ 2014 -    ________________________________________ 
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Nome: ______________________________________________ Idade: ______ 

Endereço: ______________________________________________ Nº ______ 

Bairro: _____________________ Cidade: ______________________________ 

Telefone: _______________ En. Médio:  Concluído ____  Não concluído _____ 

Turno: Tarde ____  Manhã ____  -   Líng. Estrangeira:   Esp. _____   Ing. _____ 

 

 

Campina Grande _______/_______/ 2014 -    ________________________________________ 



 


