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EDITAL 

PROCESSO SELETIVO 2019 – PRÉ-ACADÊMICO VESTIBULAR SOLIDÁRIO (VS) 

Este documento foi elaborado para conhecimento prévio do Projeto Vestibular Solidário (VS), vinculado 

a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROExC) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e para 

esclarecer possíveis dúvidas ao decorrer do processo seletivo, bem como facilitar o decorrer das 

atividades afim de que estas aconteçam da melhor forma possível levando em conta, primeiramente, o seu 

conforto e participação de todos/as. A Comissão de Seleção do Vestibular Solidário (COMVEST) divulga 

nesta referida data, por intermédio deste manual, as normas que regerão processo seletivo 2019. 

• O PROJETO 

O Pré-Acadêmico Vestibular Solidário (VS) é um Projeto de Extensão vinculado a Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura (PROExC) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), idealizado para auxiliar 

estudantes de Escolas Públicas e bolsistas integral da Rede Privada no ingresso nas Universidades 

Públicas e outras IES. Atualmente o curso oferece 60 vagas para uma turma extensiva anual, com 

inscrições previstas a serem iniciadas no início do mês de Janeiro - e mais 45 vagas para a turma do 

Intensivo ENEM – onde as inscrições se iniciam no segundo semestre do ano, normalmente no início do 

mês de Julho e/ou Agosto, com foco apenas de revisão e resolução de questões. O processo seletivo para 

a turma anual consta de uma prova de 60 questões de todas as disciplinas do conteúdo programático do 

ENEM, exceto Redação e Línguas (Inglês e Espanhol). Já para a turma intensiva, é realizado um processo 

seletivo simplificado através de uma prova de 40 questões com conteúdos específicos de Português, 

Matemática e Atualidades. 

As aulas do Pré-Acadêmico são realizadas no Centro de Educação (CE) da UFPE, de segunda a 

sexta-feira, das 13h às 18h50min, e aos sábados, das 9h às 13h. Apesar do conteúdo programático do 

ENEM ser usado como referência para as aulas, o cursinho também visa preparar os/as alunos/as para os 

processos seletivos do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) e outras IES. Os/as professores/as do 

projeto são alunxs da graduação e pós-graduação da UFPE e de outras instituições públicas e 

particulares, sendo todxs voluntários/as. 

Desde 2001 o curso tem conseguido um índice de aprovação de mais de 50% nos vestibulares das 

universidades públicas de Pernambuco e atualmente conta com a coordenação de Danilo Martins 

(Discente do Curso de Biomedicina – UFPE), Fernanda Bernardo (Discente do Curso de Educação Física - 

UFPE) Paulo Felipe (Graduado em Licenciatura em Matemática - UFRPE e Discente de Pedagogia – 

UFPE) e Vivielle Pereira (Discente do Curso de Administração - UFPE). A taxa de inscrição para 

realização do processo seletivo é de R$ 22,00 (vinte e dois reais) e a matrícula, que consta de DUAS 

resmas de folhas A4 de papel ofício (500 FOLHAS), que são destinadas para a manutenção das 

atividades do curso durante todo o ano. Não há cobrança de mensalidade. 

 

• PRÉ-REQUISITOS  

 

1. Estarão aptos a ingressar no curso exclusivamente alunos/as terceiranistas e/ou egressos 

(independentemente do tempo) oriundxs da Rede Pública de ensino e/ou bolsistas integral da 

rede privada mediante comprovação (declaração escolar); 

2. O/a candidato/a ao se inscrever, aceita de forma irrestrita as condições descritas neste 

manual; sendo, portanto, desclassificado/a automaticamente qualquer candidatx que deixar de 

atender às normas estabelecidas neste edital. 

 

 



• INSCRIÇÃO  

 

1. As inscrições para o processo seletivo para a turma anual/extensiva do VS 2019 estarão 

disponíveis a partir do dia 05 de Dezembro de 2018 e seguirão até o dia 23 de Janeiro de 2019; 

2. Todas as inscrições serão online no site do projeto (www.vestibularsolidariope.com.br). A partir 

do dia 03 de dezembro de 2018 será divulgado na Página Oficial do projeto no facebook o link que 

direcionará o/a candidato/a para a página de inscrições; 

3. Após o preenchimento de um formulário de inscrição durante o processo de inscrição online, a 

página automaticamente vai gerar um boleto bancário a ser pago pelo/a candidato/a;  

4. A taxa de inscrição (que constará no boleto bancário) é de R$ 22 (vinte e dois) reais; 

5. Após o encerramento do período de inscrições, a partir do dia 31 de janeiro de 2019 o/a 

candidato/a poderá consultar no próprio site (onde fez a inscrição online), através do número de 

seu CPF, o comprovante de inscrição e verificar o seu local de prova; 

6. Após o pagamento do boleto de inscrição, não será possível, de forma alguma, por 

desistência do/a candidato/a ou qualquer outro motivo que o/a impeça de realizar a seleção, 

a Equipe do Pré-Vestibular Solidário realizar a devolução do valor da inscrição.  

 

Obs.: A impressão do comprovante de inscrição é de total responsabilidade do/a candidato/a, devendo 

este levar no dia da prova de seleção juntamente com documento oficial com foto. 

 

• DAS VAGAS OFERECIDAS  

 

1. Para o ano letivo de 2019 serão ofertadas 60 (sessenta) vagas para a turma anual; 

2. A distribuição das vagas ocorrerá da seguinte forma: 40 vagas serão destinadas aos 40 primeiros 

colocados por ordem decrescente de classificação (nota obtida na prova objetiva), 6 serão 

reservadas para travestis e transexuais e 14 serão ocupadas por meio de um sorteio público, 

realizado abertamente por membros do Vestibular Solidário, no dia 6 de fevereiro de 2019, às 

16h30m, no Hall do Centro de Educação (CE)/UFPE, onde os/as concorrentes serão 

exclusivamente alunos/as de escolas públicas (exceto os institutos federais).  

3. Os/as travestis e transexuais inscritxs no processo seletivo estarão automaticamente isentxs da 

taxa de inscrição, devendo realizar a inscrição através do site do projeto normalmente e 

informando por e-mail (vestibularsolidario.ufpe@gmail.com) o interesse em participar da seleção; 

4. Caso as vagas disponibilizadas neste edital para os/as travestis e transexuais não sejam 

preenchidas, estas serão disponibilizadas para sorteio público.  

 

• PROCESSO SELETIVO 

 

1. I ETAPA: A primeira etapa do processo seletivo constará de uma prova objetiva, de caráter eliminatório, 

elaborada com base no conteúdo programático anexo a este edital (exceto línguas estrangeiras e 

redação). A avaliação ocorrerá no dia 02 de fevereiro de 2019. Será estabelecido um período para 

recursos nesta etapa nos dias 02 e 03 de Fevereiro referente às questões da prova. Aquelxs que 

solicitarem, deverão enviar o questionamento para o e-mail (vestibularsolidario.ufpe@gmail.com) até 23:59 

do dia 03.  

 

a) Os portões dos locais de prova estarão abertos a partir das 7:30 e serão fechados, 

impreterivelmente, às 08:30. A realização das provas se inicia às 9:00h com término às 12:30h. 

b) A prova objetiva será composta por 60 questões de múltipla escolha (A, B, C, D, E), sendo todas 

inéditas e de autoria do Vestibular Solidário, de acordo com a seguinte distribuição: 15 questões de 

Linguagens, códigos e suas tecnologias; 15 questões de Matemática e suas tecnologias; 05 questões de 

biologia, 05 questões de química, 05 questões de física, totalizando 15 questões de Ciências da Natureza; 

04 questões de história, 04 questões de geografia, 04 questões de sociologia, 03 questões de filosofia, 

totalizando 15 questões de Ciências Humanas;  
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c) Cada questão da prova de seleção contém apenas 01 (uma) alternativa que responde corretamente;  

d) Cada questão da prova terá o mesmo valor, perante a nota total da prova;  

e) A pontuação total da prova objetiva de cada candidato/a será dada em escala de 0 (zero) a 100 (cem), 

considerando-se a quantidade de acertos obtidos pelo/a aluno/a;  

f) Em caso de anulação de questões na primeira etapa de seleção (prova objetiva) a pontuação referente 

às devidas questões será adicionada à nota final de cada aluno/a; 

g) Ao receber a folha de resposta, o/a candidato/a deve conferir seu número de inscrição. Qualquer 

equívoco não reclamado implicará em ônus para o/a candidato/a; 

h) As marcações na folha de respostas são definitivas. Portanto, não podem ser apagadas ou rasuradas, 

tampouco se pode tentar apagar as marcações com corretivo; 

i) Utilize apenas caneta esferográfica de tinta azul ou preta, para marcar a folha de respostas; 

j) Durante a aplicação das provas na primeira etapa não será permitido a/ao candidato/a: usar livros, 

manuais (assim como qualquer outro material de consulta), réguas de cálculo, calculadoras, relógios com 

calculadora, aparelhos de comunicação (celular, bip, pager, notebook, netbook, tablet, etc.), chapéu ou 

touca (ou equivalente).  

k) A cola (ou tentativa de cola), seja ela dada ou recebida, implicará na eliminação do/a candidato/a e a 

atribuição de nota 0 (zero) à prova do(s) infrator(es). 

 

2. II ETAPA: Será divulgada uma lista na Página Oficial do projeto no facebook com o nome dos 

candidatos pré-selecionados na prova objetiva. Estes, deverão comparecer ao CE/UFPE nos dias 6 ou 7 

de Fevereiro de 2019, de acordo com os horários individuais e local disponibilizados/informados pela 

coordenação do VS através da Página Oficial do Projeto no Facebook e site do projeto 

(www.vestibularsolidariope.com.br), para realização de entrevista. Os candidatos aprovados pelo 

sorteio público (que será realizado dia 6 de fevereiro) também deverão realizar esta etapa nos 

mesmos dias e horários.  Obs: Essa etapa possui caráter classificatório. 

 

• RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO 

 

O resultado final das avaliações será divulgado até às 22hs do dia 08 de fevereiro de 2019, na Página 

Oficial do Projeto no Facebook e no site do projeto. As aulas estão previstas para iniciar em 11 de 

fevereiro de 2019.  

 

• CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

 

a) Candidato/a com maior idade; 

b) Maior desempenho em Linguagens;  

c) Maior desempenho em Matemática e suas tecnologias.  

 

• MATRÍCULA 

 

a) Os 60 (sessenta) alunxs classificadxs deverão comparecer no dia 11 de fevereiro de 2019, das 13h às 

14:30hs (horário passível de modificação), em uma sala do Centro de Educação (CE) da UFPE, a ser 

divulgada pela coordenação do curso na Página Oficial do Projeto no Facebook, para efetivar sua 

matrícula; 

b) Os/as candidatos/as classificados/as deverão comparecer portando 1 foto 3x4, cópia do Registo de 

Identidade, do CPF, comprovante de residência (conta da Celpe, Compesa e/ou Telefone), Ficha 19 

(Certificado de Conclusão do Ensino Médio) ou Declaração da Escola (para não concluintes). Os/as 

bolsistas da rede privada deverão estar munidxs de uma declaração escolar que comprove a condição. 

c) Os/as candidatos/as deverão entregar, obrigatoriamente, no ato da matrícula DUAS resmas de folha 

de ofício A4 ou um valor de R$ 20,00 (vinte reais). 

 

 



 

• AULA MAGNA 

 

      A aula inaugural ocorrerá no dia 11 de fevereiro de 2019 em uma sala do Centro de Educação 

(CE)/UFPE a ser divulgada pela coordenação do curso durante as matrículas, das 14:30h às 17:30h 

(horário passível de modificação), afim de familiarizar os/as alunxs com o Projeto e repassar os 

informes. Todos/as aprovados/as no processo seletivo deverão comparecer.  

 

• PODE-SE CONSIDERAR ELIMINADO/A AQUELE/A QUE:  

 

a) Faltar à prova de seleção e/ou zerar a prova; 

b) Tentar fraudar documentos, informar dados que não sejam verídicos, agir de má fé ou tentar ludibriar, 

por qualquer meio, a comissão de seleção do Pré-Vestibular Solidário (VS); 

c) Não comparecer, após a aprovação no presente processo seletivo, na Aula Magna sem justificativa. 

 

• REMANEJAMENTOS: 

 

a) Na hipótese de candidatos/as aprovados/as não efetuarem a matrícula, o Vestibular Solidário realizará 

uma nova chamada de classificados/as para as vagas não preenchidas, através do remanejamento, que 

será divulgado na página do Facebook (Vestibular Solidário); 

b) Os/as alunxs matriculados/as que não comparecerem a pelo menos 01 (um) dos 05 (cinco) 

primeiros dias de aula (sem apresentar justificativa) serão considerados/as desistentes, e as 

respectivas vagas serão colocadas à disposição nos remanejamentos; 

c) Após o início das aulas, os/as alunos/as que obtiverem mais de 08 (oito) faltas mensais (ou faltar 03 

dias seguidos), de forma injustificada, também serão considerados/as desistentes (e suas vagas 

colocadas à disposição nos remanejamentos);  

d) LISTA DE ESPERA: Com o objetivo de agilizar o andamento dos remanejamentos, e não prejudicar os 

remanejados com relação ao conteúdo, este ano será divulgada uma lista com 30 candidatos que 

obtiverem uma classificação sucessiva aos primeiros convocados para turma anual de 2019. Estes, 

deverão comparecer nos dias 6 e 7 de fevereiro (de acordo com os horários individuais e local 

disponibilizados/informados pela coordenação do VS através da Página Oficial do Projeto no Facebook) 

para realizar as entrevistas e aguardar a confirmação da vaga através da divulgação do 

remanejamento, para posteriormente confirmar a matrícula. Os alunos que forem solicitados nos 

remanejamentos em caso de abertura de vagas, deverão comparecer para efetivar a matrícula (data e 

horário oficial divulgados pelo facebook/instagram em caso de aberturade vagas) portando todos os 

documentos mencionados no tópico “Matrícula” deste edital. Obs: só poderá realizar a matrícula, os 

candidatos que realizarem a entrevista 

e) Todas as listas serão divulgadas na Página Oficial do Projeto no Facebook e no site do projeto. 

f) As datas referentes aos remanejamentos estão no final deste documento, todas passíveis de 

modificação em virtude da ocorrência de vagas ociosas.  

 

 

• FUNCIONAMENTO DO CURSO - CONSIDERAÇÕES: 

 

     As aulas do Pré-Vestibular Solidário ocorrerão no período da TARDE, das 13:00 às 18:50, de segunda 

a sexta, no Centro de Educação (CE) da UFPE. Aos sábados as aulas acontecem das 09:00 às 13:00, 

e aos domingos os/as alunxs estarão liberadxs, ou, por ventura, serão marcadas aulas pelos/as 

professores/as no próprio CE, ou ainda aulas extraclasse. A adequação ou modificação desse horário 

poderá ocorrer após o início das aulas, segundo a disponibilidade de professores/as e/ou monitores/as do 

curso. 

 

 



Anexo I. 

 Conteúdo Programático 

 

Língua Portuguesa: 1. Fatores de textualidade: Coesão e Coerência - Funções da Linguagem. Tipos e 

gêneros textuais. Apreensão textual (síntese, progressão temática, ideia principal, modo de organização, 

intertextualidade, argumentação e inferência). 2. Norma culta e variação linguística – Significância 

vocabular e textual. Morfossíntese. Coordenação e subordinação de orações. Regência e Concordância. 

3. Usos e formas de acesso aos gêneros digitais: impacto e função social.  

 

Matemática: Problemas com números naturais, inteiros, racionais e reais, porcentagem e juros simples, 

razões, proporções e escalas, equação do primeiro grau, funções (conceitos, gráficos e tabelas), função 

afim, geometria plana, geometria espacial, princípio fundamental da contagem, probabilidade e noções de 

estatística (análise de gráficos e tabelas, médias, modas e medianas, entre outros..). 

 

História Geral: As concepções da história. Idade Média. O Renascimento, as reformas religiosas do 

século XVII e a construção do mundo moderno. Os movimentos culturais do século XIX e a construção de 

novos saberes. As utopias revolucionárias e o marxismo. A revolução de 1917 na Rússia. O modernismo 

nas artes e a construção de novas representações culturais. Totalitarismo e a Segunda Guerra Mundial.  

 

História do Brasil: Portugueses, espanhóis e holandeses no Brasil. A penetração nos sertões pela 

expansão da pecuária. Processo de independência brasileiro. Escravidão no Brasil. Cultura brasileira e 

modernização no século XIX. Governo Vargas. Ditadura militar. Cultura brasileira no século XX, 

possibilidades de autonomia e modernização dos hábitos sociais. 

 

Geografia: Globalização e Blocos Econômicos. Fontes Energéticas e Meio Ambiente. Industrialização. 

População e Migrações. Agricultura e Movimentos Campesinos. Vegetação e Climatologia. Geologia e 

Geomorfologia.  

 

Sociologia: Os clássicos da Sociologia (Durkheim, Marx e Weber). Conceitos sociológicos fundamentais. 

Desigualdades sociais. Novas mídias. Movimentos sociais.  

 

Filosofia: O pensamento mítico e a filosofia. Filosofia grega: Pré-socráticos. Heráclito x Parmênides. 

Sócrates e Platão. Pensamento Aristotélico e Helenismo. 

 

Biologia: Citologia. Genética. Evolução. Ecologia (fundamentos, relações entre os seres vivos, o homem e 

o meio ambiente). Biotecnologia. Programa de Saúde (Tipos de imunidade, Vacina, Soro, Endemia, 

Pandemia, Surto e Epidemia).  

 

Física: Leis de Newton. Fluidos. Trabalho, Energia. Leis de Conservação. Temperatura e Calor. Leis da 

Termodinâmica. Propagação da Luz. Oscilações Mecânicas e Fenômenos Periódicos. Ondas. Eletricidade 

e Magnetismo. 

 

Química: Conceitos importantes na química (estados físicos da matéria, mudanças de estado físico da 

matéria, átomo, elemento, molécula, substância, substância pura, mistura homogênea, mistura 

heterogênea, fenômeno físico, fenômeno químico, propriedades da matéria, etc.); Métodos de separação 

de misturas e tratamento de água; 

Modelos atômicos e estrutura atômica; Reconhecimento das funções inorgânicas (ácidos, bases, sais e 

óxidos) e suas aplicabilidades no cotidiano; Química ambiental; Leis ponderais; Cinética Química; 

Reconhecimento das funções orgânicas. 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo II. Calendário Processo Seletivo 2019 

 

EVENTO DATA/PERÍODO LOCAL 

Lançamento do 

Edital 2019 

 

03 de Dezembro 

de 2018.  

 

 

Informações no Site do Curso 

(www.vestibularsolidariope.com.br) e Página 

Oficial do Projeto no Facebook. 

 

Inscrições Online  

De 05 de 

Dezembro de 

2018  a 23 de 

Janeiro de 2018. 

 

Informações no Site do Curso 

(www.vestibularsolidariope.com.br) e Página 

Oficial do Projeto no Facebook. 

 

Consulta do 

Cartão de 

Inscrição Online 

31 de Janeiro de 

2019. 

 

Informações no Site do Curso 

www.vestibularsolidariope.com.br 

 

I ETAPA: 

 Prova Objetiva 

02 de Fevereiro de 

2019. 

Centro de Educação (UFPE).  

(local passível de mudança) 

Divulgação do 

Gabarito da 

Prova Objetiva 

02 de Fevereiro de 

2019. 

Informações no Site do Curso 

(www.vestibularsolidariope.com.br) e Página 

Oficial do Projeto no Facebook. 

 

Recursos 

(Gabarito 

- Prova Objetiva) 

 

02 e 03 de 

Fevereiro de 2018. 

Poderão ser solicitados recursos através do e-

mail institucional do projeto 

(vestibularsolidario.ufpe@gmail.com) até às 

23h59min do dia 03 de Janeiro de 2019. 

 Divulgação do 

Resultado da 

Prova Objetiva 

04 de Fevereiro de 

2018. 

Informações no Site do Curso 

(www.vestibularsolidariope.com.br) e Página 

Oficial do Projeto no Facebook. 

 

Sorteio Público 

 

04 de Fevereiro de 

2019. 

Local: Hall do Centro de Educação (CE)/UFPE 

– Horário: 16:30. 

 

Obs.: Os nomes dos/as sorteados/as serão 

divulgados no mesmo dia (04/02/19) através 

das Redes Sociais do Projeto para 

conhecimento do público geral. Também, será 

transmitido ao vivo através da nossa Página 

Oficial do Facebook 

(facebook.com/vestibularsolidariope) e 

Instagram (vestibularsolidariope). 

II ETAPA: 

Entrevistas 

(Equipe 

Psicopedagógica) 

6 e 7 de Fevereiro 

de 2019. 

CE/UFPE - Horários/local serão divulgados no 

Site do curso e página oficial no facebook. 

(Obs: Os alunos selecionados na lista de 

espera também deverão realizar esta etapa) 

Divulgação do 

Resultado Final 

do Processo 

Seletivo 2018 

8 de Fevereiro de 

2019. 

Informações no Site do Curso 

(www.vestibularsolidariope.com.br) e Página 

Oficial do Projeto no Facebook. 



Matrículas 
11 de Fevereiro de 

2019. 

CE/UFPE - Sala a ser divulgada na Página 

Oficial do Projeto no Facebook e Site do 

Projeto – Horário: 13h às 14:30h (passível de 

modificação) 

Aula Magna 
11 de Fevereiro de 

2019. 

Local: Sala 12 do Centro de Educação (CE) – 

Horário: 14:30h às 17:30h (passível de 

modificação) 

Divulgação do 1° 

Remanejamento 

11 de Fevereiro de 

2019  

(Passível de 

modificação) 

Informações no Site do Curso 

(www.vestibularsolidariope.com.br) e Página 

Oficial do Projeto no Facebook. 

Matrícula do 1° 

Remanejamento 

13 de Fevereiro de 

2019 

(Passível de 

modificação) 

Informações no Site do Curso 

(www.vestibularsolidariope.com.br) e Página 

Oficial do Projeto no Facebook. 

Divulgação do 2° 

Remanejamento 

25 de Fevereiro de 

2019. 

(Passível de 

modificação) 

Informações no Site do Curso 

(www.vestibularsolidariope.com.br) e Página 

Oficial do Projeto no Facebook. 

Matrícula do 2° 

Remanejamento 

27 de Fevereiro de 

2018. 

(Passível de 

modificação) 

Informações no Site do Curso 

(www.vestibularsolidariope.com.br) e Página 

Oficial do Projeto no Facebook. 

Attc; Coordenação – Pré-Vestibular Solidário 2019  

Danilo Martins, Fernanda Bernardo e Paulo Filipe  

Contato: vestibularsolidario.ufpe@gmail.com  

(81) 8663-0008 - (81) 8623.8937 - (81) 9.9980-6187 

 


