
 
 
 
 
 

 
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX 

PRÓ-ENEM – UEPB 
EDITAL Nº02/2021/UEPB/PROEX/PRÓ-ENEM - PROCESSO SELETIVO 

PARA INSCRIÇÕES E FORMAÇÃO DE TURMAS COM AULAS ON-LINE 
PARA O ANO DE 2021 

 

A Pró-Reitoria de Extensão – PROEX, da Universidade Estadual da Paraíba, torna 
público a abertura de inscrições para formação de novas turmas do Pró-Enem para 
o ano de 2021, visando à preparação de alunos para o Exame Nacional do Ensino 
Médio – ENEM. As inscrições estarão abertas do dia 12 a 18 de abril de 2021, 
serão realizadas on-line através do endereço eletrônico:  
https://cpcon.uepb.edu.br/forms/responderFormulario/572 

 

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 de outros municípios da Paraíba. 
 
1.2 O Pró-ENEM objetiva proporcionar, prioritariamente, aos jovens que 
concluíram o Ensino Médio na Rede Pública Estadual, uma preparação para o 
ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio.   
 
1.3 O Pró-ENEM funcionará com aulas e turmas na modalidade a distância nos 
turnos da tarde, de segunda a quinta feira, das 14:00 às 16:30h, no turno da noite, 
das 19:00 às 21:30 e aos sábados, no turno da manhã, das 08:00 às 12:00 hs, através 
das plataformas Google Meet, live, classrom, Rede UEPB, whatsApp. 
 
1.4 O corpo de extensionistas (monitores), que ministrarão aulas no Pró-ENEM, 
será constituído 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 Os extensionistas (monitores que ministrarão as aulas no Pró-ENEM, serão 
supervisionados por Professores do quadro efetivo da UEPB, conforme a área de 
estudos, distribuídas pelos seguintes componentes de ensino: Produção Textual, 
Literatura, Língua Estrangeira, Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, 
História, Filosofia e Sociologia. 
 
1.6 As aulas serão ministradas remotamente, conforme o formato e as diretrizes 
propostas pelo ENEM. Assim, em todas as turmas serão ministrados os seguintes 
conteúdos e componentes: Literatura, Produção Textual, Matemática, Física, 
Química, Biologia, História, Geografia, Sociologia, Filosofia e Língua Estrangeira 
(inglês ou espanhol), dentre outros conteúdos e temas de conformidade com a 
proposta do ENEM.  

1.7 A coordenação do PRÓ-ENEM está sob a responsabilidade do professor 
Faustino Moura Neto, lotado no Departamento de Geografia do Centro de 
Educação – CEDUC da UEPB.   

 

2. DAS INSCRIÇÕES  

2.1As inscrições serão realizadas de forma on-line através do endereço eletrônico 
https://cpcon.uepb.edu.br/forms/responderFormulario/572, entre os dias 12 e 
18 de abril de 2021. 
 
2.2 No ato da inscrição o aluno deverá: 
I) Ter concluído o ensino médio ou está terminando o terceiro ano:  
II) Preencher formulário eletrônico indicando a opção de turma e turno que deseja 
cursar, como também deverá indicar qual língua estrangeira deseja estudar (inglês 
ou espanhol).  
II) Anexar cópia digital do certificado ou declaração de conclusão do ensino médio 
em Rede Pública do Estado da Paraíba, além de RG e CPF. 
 

3. DAS VAGAS DISPONÍVEIS E DO INÍCIO DAS AULAS  

3.1 Estão sendo disponibilizadas inicialmente 360 vagas ao todo, sendo 120 vagas 
para o turno da tarde e 120 vagas para o turno da noite, de segunda a quinta-feira e 
120 vagas para o sábado, no turno manhã das 08:00 às 12:00h, distribuídas por 09 
salas, com o total de 40 alunos por sala, para as turmas tarde e noite e 40 vagas por 
sala, para as turmas aos sábados. Após o preenchimento das vagas, a sala será 
fechada. 
 
3.2 Caso o número de inscritos ultrapasse as vagas disponibilizadas, os demais 
interessados ingressarão em um cadastro de reserva e serão previamente 
convocados, conforme o surgimento de vagas por desistência ou disponibilidade 



para criação de novas salas/turmas. As inscrições para o cadastro de reserva 
também serão realizadas de forma on
 
3.3 As aulas para o curso referente ao ano de 2021terão início 
turnos tarde e noite e, aos sábados, no dia 24/04. O encerramento das aulas do Pro 
Enem para o ano de 2021 e o período de recesso ficam condicionados as datas de 
realização do Exame Nacional do Ensino Médio em 2021, cujas datas serão 
divulgadas no decorrer do curso.
 
3.4 Os alunos serão organizados em grupos de WhatsApp informativos. Nesses 
grupos, separados por turma/sala, receberão informações como links e convites para 
as turmas e aulas on-line, sites, pastas no Drive com materiais, etc., assim como 
outras informações sobre o curso. Os grupos serão administrados por professores 
das respectivas salas. 
 
3.5 O retorno das aulas na modalidade presencial ficará condicionado às decisões 
dos Conselhos Superiores da UEPB, através da publicação de Portaria específica, 
após análise do comportamento da 
epidemiológicos do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde. 
 
 
4.  DO RESULTADO 
 
4.1 O resultado do processo seletivo será divu
através do portal da UEPB.
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Campina Grande, 07 de abril de 2021

 

Profa Maria do Socorro Barbosa e Silva 
Pró-Reitora de Extensão 
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FICHA DE INSCRIÇÃO DO(A) ALUNO(A) 

 
Nome: _________________________________________________________________ 
 
Endereço de residência: _________________________________________________ 
 
______________ Cidade: __________________________________________________ 
 
Escola em que concluiu ou esteja concluindo o Ensino Médio: _____________________ 
 
________________________________________________ Estado: ________________ 
 
CPF: _____________________________ Identidade: ____________________________ 
 
Email: ______________________________________ Telefone: ___________________ 
 
Turno que deseja estudar: Tarde _____   Noite ______ Sábado: _______ 
 
Língua estrangeira: Espanhol: ________  Inglês: ______________ 
 

 


