
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX

EDITAL 2023

Trata o presente edital do processo seletivo para o preenchimento das
vagas abertas para o curso preparatório para o acesso ao ensino superior, do
projeto Pré Universitário Social da UFF de Rio das Ostras e sua Coordenação
faz saber das inscrições e dá outras providências para a matrícula dos candidatos
selecionados, objetivando o preenchimento de 50 vagas para a turma
presencial, que irá funcionar no horário das 18 h às 21:15 h, com aulas às
segundas, quartas e sextas feiras, no Campi da Universidade Federal
Fluminense em Rio das Ostras, no Instituto de Humanidades e Saúde - RHS, Rua
Recife, s/n, Jardim Bela Vista, Rio das Ostras - RJ. CEP: 28895-532.

1. Das inscrições

1.1 Todas e quaisquer informações e alterações relativas ao processo seletivo
de que trata este edital, serão respondidas por e-mail:
matriculapresocial@gmail.com

1.2 São pré-requisitos, cumulativamente:
a. Ter um e-mail pessoal ativo no Gmail (Google) que será utilizado para

realizar a inscrição;
b. Após acessar o formulário de inscrição, o candidato deverá

obrigatoriamente assinalar seu aceite, após ler o edital, para dar
prosseguimento a sua inscrição on-line.

1.3 Das etapas do processo de inscrição:
a. O processo de inscrição será realizado totalmente pela internet,

através do https://forms.gle/VDnMvE8b1evF2kAZA
b. O período de inscrição será de 16 de janeiro a 28 de fevereiro de

2023.
1.4. Procedimentos para a Inscrição:

a. Ao acessar o link: https://forms.gle/VDnMvE8b1evF2kAZA, o
candidato deverá proceder a inscrição após assinalar que leu e
concorda com o presente edital;

b. Ao final da inscrição, será gerada uma mensagem de confirmação da
inscrição.

2. Seleção
2.1 Da seleção

a. Todos candidatos serão selecionados de acordo com o perfil
socioeconômico;
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b. A divulgação dos resultados do processo seletivo ocorrerá no dia
10 de Março de 2023, onde os candidatos aprovados receberão
neste dia, um e-mail de confirmação de aprovação com as
devidas instruções para realização de sua matrícula.
Aconselhamos aos candidatos regularmente inscritos neste edital,
que verifiquem sua caixa de spam caso não tenha recebido este
e-mail;

c. Os candidatos que não receberem o e-mail de confirmação,
deverão aguardar até o dia 27 de março de 2023, ocasião em que
serão enviados os e-mails para os candidatos que permanecerem
em lista de espera;

d. Os candidatos em lista de espera poderão ser chamados, de
acordo com sua classificação na lista de espera, para efetuar sua
matrícula, na medida em que forem surgindo novas vagas frente as
desistências dos candidatos aprovados.

2.2 Da matrícula
a. O candidato deverá realizar a matrícula conforme as instruções
recebidas através do e-mail de confirmação recebido no dia 10 de
março;
b.A matrícula será online e ocorrerá entre os dias 13 a 24 de março de
2023
c. Os candidatos que não realizarem a matrícula dentro do período de
13 a 24 de março de 2023, serão considerados desistentes.

CRONOGRAMA
PRAZOS ATIVIDADES PROGRAMADAS

De 16/01 a 28/02/2023
Período de inscrição

Dia 10/03/2023
Resultado

De 13 a 24//03/2023
Matrícula

Dia  27/03
Resultado da Lista de Espera

Dia 03/04/2023 Início das aulas

__________________________________________
Profa Dra. Sandra Maria do Amaral Chaves

Coordenadora do Projeto Pré Universitário Social da UFF de Rio das Ostras
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