
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX

EDITAL DE SELEÇÃO DO CURSO PRÉ-UNIVERSITÁRIO

SOCIAL DA UFF DE RIO DAS OSTRAS

EDITAL 2022

A Coordenação do Programa Pré-Universitário Social da UFF de Rio das

Ostras faz saber das inscrições e dá outras providências para a seleção de

candidatos para curso Pré Universitário Social da UFF de Rio das Ostras, com

o objetivo de fazer o preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio –

ENEM do ano de 2022.

O processo seletivo e o curso são gratuitos. O curso será realizado na

modalidade de ensino remoto e presencial assim que forem autorizadas pela

Pró - Reitoria de Extensão da UFF.

Serão oferecidas ao total 200 vagas, distribuídas em duas turmas no

período noturno.

As aulas ocorrem de segunda a sexta das 18 às 21:15h para a turma

2022.

TURMAS Nº DE VAGAS TURNO

Turma A 2022 100 Noite: 18h às 21:15h

Turma B 2022 100 Noite: 18h às 21:15h



Horário das aulas

Turma A Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

18h às

19:30h

Matemática Biologia Física Português e

Literatura

Química

19:45h às

21:15h

História Geografia Redação Atualidades Oficinas/

Revisão

ps:  Sujeito a mudanças na ordem das disciplinas.

Turma B Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

18h às

19:30h

História Geografia Redação Atualidades Oficinas/

Revisão

19:45h às

21:15h

Matemática Biologia Física Português e

Literatura

Química

ps:  Sujeito a mudanças na ordem das disciplinas.

1.Das inscrições
1. Todas e quaisquer informações e alterações relativas ao processo seletivo

de que trata este edital, serão respondidas por e-mail:

preuniversitario.uff.ro@gmail.com

2. É de inteira responsabilidade do candidato realizar a leitura do Edital e

declarar seu aceite no momento de sua inscrição.

1.1.São pré-requisitos, cumulativamente:

1. Ter um e-mail pessoal ativo no Gmail (Google)

2. Ler e conhecer o edital.

3. Ter domínio de navegação na internet.

mailto:preuniversitario.uff.ro@gmail.com


1.2.Das etapas do processo de inscrição e seleção:

1. O processo de inscrição e seleção será realizada totalmente pela internet,

acesse o link: https://forms.gle/EGRHo7n2rphHAmey7

2. O período de inscrição será de 01 a 20 de fevereiro de 2022.

3. Somente poderão responder ao questionário quem tiver uma conta ativa

de e-mail no Google (GMAIL).

1.3 Procedimentos para a Inscrição:

1. Ao acessar o link: https://forms.gle/EGRHo7n2rphHAmey7

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

inscrição.

2.Seleção

2.1 Da seleção
1.Os candidatos serão selecionados de acordo com o perfil socioeconômico.

2.A divulgação dos resultados do processo seletivo ocorrerá no dia 23 de

Fevereiro de 2022.

3.O resultado será enviado através do correio eletrônico (e- mail) para os

candidatos selecionados. O e-mail de envio dos resultados será pelo seguinte

e-mail: preuniversitario.uff.ro@gmail.com e os candidatos devem checar

regularmente sua caixa de entrada e também o spam.

2.2 Da matrícula
1. O ato da matrícula online ocorrerá entre os dias 24 de fevereiro a 10 de

março de 2022.

2. O candidato poderá realizar a matrícula e deverá seguir as seguintes

instruções:

https://forms.gle/EGRHo7n2rphHAmey7
https://forms.gle/EGRHo7n2rphHAmey7
mailto:preuniversitario.uff.ro@gmail.com


2.1 Assinar o Termo de Compromisso o qual receberá por e-mail, e enviar

para o e-mail: preuniversitariomatriculas@gmail.com. Neste termo o candidato

estará se comprometendo a assistir as aulas de segunda a sexta no horário

acima discriminado.

2.2Enviar para o e-mail preuniversitariomatriculas@gmail.com a documentação

que deve estar digitalizada no formato PDF, com assunto: Documentos

para matrícula. Os documentos necessários são:

A. Comprovante de residência (pode ser conta de luz, telefone, e não

precisa estar em nome do candidato)

B. Registro Geral (RG);

C. Cadastro de Pessoa Física (CPF).

D. Declaração de rendimento familiar, devidamente preenchida e assinada.

(conforme o modelo em anexo, sugerido, ao final deste edital)

Obs: O candidato deve reunir todos os documentos em um ÚNICO e-mail para

preuniversitariomatriculas@gmail.com . Documentos soltos serão

IGNORADOS.

3. O candidato que não realizar a matrícula dentro do período correto (entre 24

de fevereiro e 10 de março de 2022) será considerado desistente.

2.3 Das Vagas Remanescentes (Lista de espera)
1. As vagas remanescentes serão distribuídas conforme o cronograma abaixo,

os candidatos selecionados para vaga remanescente receberão um e-mail

com as instruções para efetivar a sua matrícula.

CRONOGRAMA
PERÍODOS Descrição

De 01/02/2022 a 20/02/2022 Período de inscrição online.

Dia 23/02/2022 Envio de e-mails aos candidatos selecionados.

De 24/02/2022 a 10/03/2022
Realização da Matrícula (no endereço de e-mail:

preuniversitariomatriculas@gmail.com)

mailto:preuniversitariomatriculas@gmail.com
mailto:preuniversitariomatriculas@gmail.com
mailto:preuniversitariomatriculas@gmail.com
mailto:preuniversitariomatriculas@gmail.com


Dia 14/03/2022 Início das aulas

Coordenadora Profa. Sandra Maria do Amaral Chaves

Anexo: Modelo de Declaração de Rendimento Familiar

Sugestão do modelo abaixo, o candidato poderá utilizar um outro

modelo, desde que mantenha as informações solicitadas, devidamente

preenchido e assinado pelo candidato.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO FAMILIAR

Eu, _________________________________________________________________, inscrito

no CPF nº __________________________, vivendo em um núcleo familiar com ____ pessoas,

candidato à vaga no Curso Preparatório do Pré-Universitário Social da UFF de Rio das Ostras

no ano de 2022.

Declaro que a renda mensal dos membros da família (apenas os que residem com o

candidato), somatório dos rendimentos abaixo: R$ _____________

Membros da Família com carteira assinada: (pai, mãe, irmãos, tios, outros) informar o salário

mensal de cada membro (não é necessário comprovante)

pai:

mãe:

outros:

Membro da Família que exerce trabalho informal: (pai, mãe, irmãos, tios, outros) informar o

rendimento mensal de cada membro (não é necessário comprovante)

pai:

mãe:



outros:

Declaro, que as informações acima apresentadas são verdadeiras e de minha inteira

responsabilidade.

____________________________________

Assinatura do candidato

____________________, ______/_____/_____

(local e data)


