
                                                                                                                             
                                                                                                                                   

 PROCESSO SELETIVO PARA ALUNOS DO CURSINHO PRÉ-

VESTIBULAR APRENDENDENDO A APRENDER PARA O 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2019  
 

O Programa de Educação Tutorial do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia - 

PET BICE da Universidade Federal de Alfenas, UNIFAL– MG, campus Varginha, usando de 

suas atribuições legais, divulga nesta referida data aos interessados a abertura das inscrições 

para o processo seletivo para participar do cursinho pré- vestibular Aprendendo a Aprender, 

por intermédio desse manual que apresenta as normas que regerão o processo seletivo do 

segundo semestre de 2019. 

 

I. DO FUNCIONAMENTO DO CURSINHO: 

a) O cursinho pré-vestibular Aprendendo a Aprender 

Este projeto busca suprir as lacunas deixadas pelo ensino público brasileiro nos alunos do 

ensino médio, auxiliando-os em sua entrada ao ensino superior, no intuito de criar melhores 

possibilidades de inserção social, econômica e cultural. 

b) Horário das aulas 

As aulas são ministradas de segunda a sexta-feira, das 18:50h às 22:30h, na UNIFAL – MG, 

Campus Varginha, localizada na Avenida Celina Ferreira Ottoni, nº 4000, Bairro Padre Vítor, 

Varginha – MG, em frente a Unidade de Pronto Atendimento – UPA. 

c) Duração do Cursinho: 4 meses (agosto, setembro, outubro e novembro). 

 

II. PRÉ-REQUISITOS 

Alunos oriundos exclusivamente da rede pública de ensino de Varginha – MG e região, em 

qualquer uma de suas esferas (municipal, estadual ou federal), podendo ser estudante do Ensino 

Médio, em especial, do 3º ano do Ensino Médio ou Egresso. 

 

III. DAS VAGAS A SEREM PREENCHIDAS 

São dispostas 60 (sessenta) vagas a serem preenchidas exclusivamente por alunos oriundos da 

rede pública de ensino de Varginha – MG e região.  

Aqueles que estudaram o 1º e 2º ano no sistema público, mas cursaram o último ano no setor 

privado, não contemplam o pré-requisito deste processo seletivo. Sendo assim, será 

automaticamente desclassificado o candidato que deixar de atender às normas estabelecidas 

neste manual. 

 

IV. DAS INSCRIÇÕES 

O processo seletivo será realizado em duas etapas: 



                                                                                                                             
• Primeira etapa será por meio de inscrições online, no endereço eletrônico: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSbV_Bi9btbxK3cAy8tIIn9cYtfbS

b9blWwNiviRen51oIbQ/viewform?usp=sf_link 

 

• Segunda etapa será feita presencialmente, na qual o candidato deverá apresentar-se na 

UNIFAL-MG, campus Varginha (localizada na Avenida Celina Ferreira Ottoni, no 4000, 

Bairro Padre Vítor – Varginha – MG, em frente a Unidade de Pronto Atendimento – UPA), na 

sala do PET BICE (B106A), entre os dias 14 e 15 de agosto, das 08:00 às 12:00 ou das 13:00 

às 21:00. Nesta etapa o candidato deverá estar munido, para confirmação da sua inscrição, de 

cópia do RG e cópia do histórico escolar ou de comprovante de conclusão do Ensino 

Médio. 

 

V. DA SELEÇÃO 

Em caso de maior número de candidatos do que de vagas, a seleção e desempate se dará por 

ordem de confirmação presencial. Ainda em caso de maior número de candidatos, será 

formada uma lista de excedentes, que poderão ser convocados, ao longo do ano. 

 

VI. DAS DATAS 

Inscrições online: de 22/07/2019 à 11/08/2019, no endereço: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSbV_Bi9btbxK3cAy8tIIn9cYtfbSb9blWw

NiviRen51oIbQ/viewform?usp=sf_link 

Confirmação da Inscrição e Entrega dos documentos: 

Dias 14 e 15 de agosto, de 08:00 às 12:00 ou das 13:00 às 21:00. 

 

VII. DO RESULTADO 

O resultado estará disponível a partir do dia 18/03/2019, na página do 

Facebook do PET  BICE ou no endereço: 

https://petbiceunifal2017.wixsite.com/petbice/blog 

 

VIII. INÍCIO DAS AULAS 

As aulas do cursinho iniciarão no segundo semestre letivo de 2019, a data será divulgada 

durante a confirmação presencial. 
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___________________________ 

 Profa. Dra. Ana Carolina Guerra 

Coordenadora do Cursinho Pré-vestibular Aprendendo a Aprender 


