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Inscrição para o Projeto de Extensão P.I.E.S/UFU TURMA 2015 

APRESENTAÇÃO  

O P.I.E.S – Projeto de Inclusão ao Ensino Superior é um projeto social (Preparatório 

ENEM/Vestibular), o qual desenvolve atividades desde 2009 direcionando as práticas que vão 

além do ensino e da aprendizagem aos alunos de baixa renda, necessidade educacionais 

especiais, Eja e outros de Ituiutaba e região. Através dos meios atinentes ao processo seletivo 

objetivamos possibilitar o acesso dos mesmos ao P.I.E.S, oferecendo um ensino de qualidade 

que viabilize o ingresso em universidades públicas, além de suscitar o resgate da cidadania, 

que abarca a ativação dos direitos civis, políticos e sociais, e dos deveres, estimulando a busca 

da autonomia. As aulas serão desenvolvidas de 23 Março a 15 de Novembro, de segunda a 

sexta com duas turmas (Vespertino e Noturno). Além das disciplinas curriculares, os alunos 

contam também com plantões, simulados, acompanhamento pedagógico individualizado, 

congregando temas requeridos pelos vestibulares. Essas atividades são ministradas por alunos 

da Graduação do Campus, egressos e comunidade externa que atuam de maneira voluntária. 

A sustentação do projeto está intrinsecamente atrelada ao espaço deliberativo das reuniões 

mensais, das quais participam todos os professores e representantes de alunos do cursinho, 

garantindo assim o caráter autogestionário e autoanalítico do mesmo. O projeto emite ao 

término do ano letivo certificados de participação e colaboração para os professores e 

colaborares. Através do notável trabalho realizado, destacamos aprovação de mais de 300 

estudantes (80% com alta vulnerabilidade social) em universidades públicas nos anos de 

2009/2010/2011/2012/2013/2014, distribuídos nas diferentes áreas do saber: de Biológicas, 

Humanidades e Exatas de universidades como UFU – UFTM - UEG – UFG e Institutos Federais 

da região. Por mais que a aprovação no vestibular é entendida como um dispositivo que reitera 

as relações desiguais em sociedade, o Curso de extensão realiza um exercício de inclusão 

social ao viabilizar a autonomia que pode ser o primeiro passo, talvez, para a consecução que 

nunca deixará de ser processual do que se convencionou chamar CIDADANIA.  

 

Fonte: Projeto cadastrado no SIEX/UFU 2015 sob o número 12.712/2015 
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Público Alvo: Estudantes de Escolas Públicas de Ituiutaba e região 

 
 

Número de vagas/vespertino: 40 vagas no período vespertino (sendo estas 20 para quem 
já concluiu o ensino médios e 20 para quem irá concluir em 2015). 

 
 

Número de vagas/noturno: 40 vagas no período noturno (sendo 30 para quem já 
concluiu o ensino médio e 10 para quem conclui em 2015).  

 
 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 23 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2015 

PRIMEIRO PASSO: Manifestação de interesse via formulário online no endereço abaixo: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1d5O_OJGO3ejl2hJzYIVEu_q9BgWi0ZQgYxHAxZnzimo/vie
wform 
 
INSCRIÇÃO: doação de 1 Litro de Leite (caixa tetrapark) e/ou 1 KG de alimentos não perecível. 
  
Todos os alimentos serão doados em nome do projeto e da Universidade para asilos e creches 
da cidade de Ituiutaba MG.  
 
Os respectivos alimentos deverão ser entregues no ato da ENTREVISTA a ser confirmada após 
sua inscrição acima. A entrevista será confirmada ao término do período de manifestação de 
interesse pela comissão de seleção PIES 

 
 

SEGUNDO PASSO: aguardar contato para entrevista e comprovação das informações 
solicitadas.  

 
 

TERCEIRO PASSO: Entrega da documentação enumerada abaixo e entrevista com a 
comissão de seleção (esta composta por professores e colaboradores do projeto).  
 

Documentos necessários para serem entregues no período de entrevista 

1. Cópia do histórico Escolar do Ensino Médio 
2. Identidade ou Certidão de Nascimento do candidato  
3. Cópia de CPF do candidato 
4. 1 Foto 3x4 para composição de carteirinha estudantil 
5. Comprovante de Renda de cada membro do grupo familiar que trabalha na residência. 
6. Aos que são autônomos e/ou desempregados deverão providenciar declaração registrada 

em cartório comprovando tal situação – será necessário para todos aqueles que não 
trabalham no grupo familiar. 

7. Comprovante de endereço do candidato (conta de energia, água, telefone, etc.) 

 

QUARTO PASSO: RESULTADO FINAL SERÁ DIVULGADO NO SITE OFICIAL DA UFU (será 
publicada a lista oficial e outra lista com os estudantes na lista de espera).  

 

Previsão de início das aulas: 23 de Março de 2015 
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Horário das aulas: Noturno (18:50 às 22:30) e vespertino (12:50 às 17:30) de segunda a 
sexta no período de Março a Novembro.  Ambos com intervalo de 15 minutos.  
 

Local das aulas: Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal  

Bloco: B 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 
Durante o período de aula (sala de aula) é expressamente proibido uso de celulares e ou 
qualquer outro equipamento eletrônico que tire atenção da turma. Exceto em atividades 
pedagógicas orientadas pelo respectivo professor.  
 
Todos os estudantes utilizarão uniforme (Camiseta com logo do Projeto) durante o período de 
aula na Universidade.  
 
Os estudantes terão acesso à biblioteca, porém, somente nos horários em que não estiverem 
em sala de aula.  
 
DISCIPLINAS OFERECIDAS: Geografia (Politica, Geral, Brasil, Cartografia, Física), Química 
(I, II, III, IV), Física (I, II, III), Redação, Biologia (I, II, III, IV, V), História (Brasil, Geral, América, 
Antiga/Medieval), Matemática (I, II, III, IV, V), Filosofia, Sociologia, Gramática, Interpretação de 
Texto, Inglês, Espanhol.  
 
Atividades extra sala – Viagens de Campo e participação em eventos na Universidade fazem 
parte das atividades promovidas durante o período.  
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