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ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA O CURSINHO ALTERNATIVO ALTO PARANAÍBA / 

TRIÂNGULO MINEIRO 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

O Cursinho Alternativo Alto Paranaíba / Triângulo Mineiro foi concebido com o objetivo de atender aos egressos do ensino 

médio das escolas públicas de Monte Carmelo e Região (Mesorregião do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro). O curso foi 

criado em 2012 com apoio da UFU, por intermédio da PROEX e sua Diretoria de Extensão (DIREC) e Diretoria de Assuntos 

Estudantis (DIRES); Divisão de Assistência ao Estudante (DIASE), além do esforço voluntário de docentes dessa 

instituição. 

As aulas serão ministradas por alunos da UFU, tendo como tutores, os professores do quadro de docentes da Universidade 

Federal de Uberlândia, que atuam no Campus de Monte Carmelo. 

O cursinho é GRATUITO (sem mensalidades), mas o aluno terá que arcar com os custos do seu próprio material (apostilas, 

xérox, etc). 

 

PÚBLICO ALVO 

Alunos matriculados ou egressos de escolas públicas. É necessário que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino 

médio.  

 

INSCRIÇÕES 

Período de inscrição: de 30/03/15 à 20/04/15, das 08h:00min às 11h:00min e das 13h:00min às 17h:00min, de segunda à 

sexta-feira; 

Local de inscrição: Universidade Federal de Uberlândia UFU– Rua Goiás, no 2000, Bairro Vila Nova, Monte Carmelo-MG, 

ao lado do antigo SESI. Telefone: 34 3810-1023 e-mail: svcruvinel@dires.ufu.br 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

O candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia do histórico escolar do ensino médio (ou declaração do Colégio 

comprovando que está cursando o ensino médio), Identidade e/ou Registro de Nascimento, CPF, além do questionário 

socioeconômico (disponível em anexo a este edital) preenchido e assinado. 

 

PONTOS A SEREM APRECIADOS 

Será contabilizada a nota obtida no relatório socioeconômico.  

 

CLASSIFICAÇÃO 

Serão selecionados 50 candidatos nesse processo seletivo.  

 

DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS 

Os nomes dos alunos selecionados no processo seletivo serão divulgados pela Coordenação do Projeto no dia 29 de abril 

de 2015 no campus da UFU (antigo SESI/MINAS). 

 

PERÍODO E LOCAL DAS AULAS 

As aulas terão início previsto para o dia 04 de maio de 2015 e término no dia 13 de novembro de 2015. As aulas serão 

realizadas na Escola Estadual Professor Vicente Lopes Perez, situada à Rua Alferes Euzébio, nº 193, bairro Centro, Monte 

Carmelo - MG. 

 

CONTATOS: 

Fone: (34) 3810-1030  

Monte Carmelo, 25 de março de 2015. 

    

 

 

Profª. Drª. Ana Carolina Silva Siquieroli 

Coordenadora do Cursinho 

UFU - Campus Monte Carmelo 


