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EDITAL UFMS/CPAN Nº 94, 04 DE SETEMBRO DE 2018.
Divulga a abertura de inscrições para preenchimento de vagas oferecidas pelo Projeto de
Extensão “CURSINHO PRÉ-ENEM 2018 UFMS/CPAN”.

 

O DIRETOR DO CÂMPUS DO PANTANAL da Fundação Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura de inscrições
para o preenchimento de vagas oferecidas, Turma Intensivo, pelo Projeto de Extensão
“CURSINHO PRÉ-ENEM 2018 UFMS/CPAN”.

 

1. DO OBJETO

1.1. O presente Edital disciplina o processo de seleção de candidatos para
par�ciparem da Turma Intensivo do Projeto de Extensão in�tulado “CURSINHO PRÉ-ENEM
2018 UFMS/CPAN”.

1.2. A proposta da Turma Intensivo do “CURSINHO PRÉ-ENEM 2018
UFMS/CPAN” é proporcionar oportunidades para servidores e comunidade externa
ingressarem no ensino superior.

 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. As aulas da Turma Intensivo do “CURSINHO PRÉ-ENEM 2018 UFMS/CPAN”
serão ministradas por acadêmicos regularmente matriculados em cursos de graduação do
Câmpus do Pantanal da UFMS, sob a supervisão de um professor orientador e por uma
servidora técnica-administra�va, na qualidade de voluntários.

2.2. A taxa de matrícula (exigida apenas para candidatos selecionados), no
valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), des�na-se a auxiliar no custeio da elaboração,
reprodução dos materiais didá�cos a serem u�lizados no decorrer das aulas e pagamento dos
bolsistas, não havendo cobrança de mensalidades.

2.3. Os candidatos que solicitarem isenção da taxa de inscrição, terão que
comprovar renda per capita  de até um salário mínimo e meio (R$ 1.431,00) e serão avaliados
pelos seguintes critérios:

2.3.1. Documentos de comprovação do núcleo familiar (documentos pessoais
do candidato e de todos os membros da família) - cópias simples:

a) CPF e Documento de Iden�ficação (RG ou CNH) de todos os membros da
família, inclusive do discente;

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), de todos os membros da
família maiores de 18 anos, inclusive do discente – cópias das seguintes páginas:
iden�ficação, qualificação civil, úl�mo registro (contrato de trabalho) e folha seguinte em
branco. Casos em que nunca houve registro na CTPS, apresentar a cópia da primeira página
de contrato em branco; caso algum dos membros da família ou discente não tenha a CTPS
deverá apresentar declaração para jus�ficar a falta do documento;

c) Cer�dão de Nascimento dos menores de idade;

d) Comprovação de renda (Anexo I);
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2.4. A pontuação da renda per capita será conforme Anexo II:

a)  Tabela de de pontuação equivalente a valores; e

b) Indicadores qualita�vos de avaliação

 

3.DAS VAGAS E DO PRÉ-REQUISITO

3.1. Serão oferecidas 40 (quarenta) vagas para o ano de 2018, período
matu�no, aos sábados.

3.2. Para o preenchimento das vagas é pré-requisito que o candidato tenha
concluído ou esteja cursando o ensino médio.

3.2.1. As vagas são des�nadas prioritariamente para candidatos(as) que não
tenham graduação concluída.

 

4. DO PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÕES

4.1. As inscrições serão realizadas das 7h do dia 11 de setembro de 2018 e
encerradas às 17h do dia 13 de setembro de 2018, exclusivamente via Internet.

4.2. A ficha de inscrição ficará disponível apenas no período de inscrições no
sí�o: h�ps://cpan.ufms.br/pet/cursinho-pro-enem-cpan-intensivo

4.3. Somente serão consideradas, para fins de seleção, as fichas de inscrição
adequadamente preenchidas e efe�vamente enviadas e recebidas dentro do período descrito
no item 4.1. 

4.4. O correto preenchimento da Ficha de Inscrição é de inteira
responsabilidade do candidato. A coordenação do Cursinho Pró-Enem UFMS 2018 não se
responsabilizará por eventuais problemas de acesso e de conexão à Internet.

4.5. A inscrição do candidato implicará no seu declarado conhecimento e tácita
aceitação das regras, exigências e condições estabelecidas neste Edital.

 

5. DA SELEÇÃO

5.1. A seleção para preenchimento das vagas será feita na seguinte sequência
de prioridade, abaixo discriminadas, e levando em consideração o critério de ordem de
inscrição:

5.1.1. Servidores e colaboradores da UFMS, que não tenham graduação.

5.1.2. Dependentes legais dos servidores e colaboradores (funcionários
terceirizados) da UFMS, que não tenham graduação.

5.1.3. 50% (cinquenta por cento) das vagas remanescentes dos itens 5.1.1 e
5.1.2. para candidatos da comunidade externa oriundos de escola pública que concluíram o
ensino médio.

5.1.4. 50% (cinquenta por cento) das vagas remanescentes dos itens 5.1.1 e
5.1.2. para candidatos da comunidade externa oriundos de escola par�cular que concluíram o
ensino médio.

5.1.5. Havendo disponibilidade de vagas, serão selecionados alunos
matriculados no 3° ano do ensino médio, obedecendo aos itens 5.1.3. e 5.1.4.

5.1.6. Havendo disponibilidade de vagas, serão selecionados alunos
matriculados em outros anos do ensino médio, obedecendo aos itens 5.1.3. e 5.1.4.

https://cpan.ufms.br/pet/cursinho-pro-enem-cpan-intensivo
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5.1.7. Havendo disponibilidade de vagas, serão selecionados alunos que
estejam cursando a primeira graduação, obedecendo aos itens 5.1.3 e 5.1.4

5.1.8. Havendo disponibilidade de vagas, serão selecionados alunos que já
tenham cursado a primeira graduação, obedecendo aos itens 5.1.3 e 5.1.4

 

6. DO RESULTADO

6.1. O resultado do processo sele�vo será publicado no sí�o ins�tucional da
Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (h�p://proece.sites.ufms.br/) e no sí�o do Projeto
de Extensão “CURSINHO PRÉ-ENEM 2018 UFMS/CPAN”  (h�ps://cpan.ufms.br/pet/cursinho ),
a par�r 18 de setembro de 2018 da Turma Intensivo.

6.2. Serão realizadas tantas chamadas quantas forem necessárias para o
preenchimento das vagas.

 

7. DA MATRÍCULA

7.1. A matrícula dos candidatos selecionados será realizada na Seção de
Psicologia (Seps/CPAN), localizada na Unidade I do Câmpus do Pantanal, de 19 e 20 de
setembro de 2018, das 7h30min às 11h e das 13h30min às 17h30min.

7.1.1. Não serão deferidas matrículas fora do prazo.

7.2. No ato da matrícula deverão ser entregues:

7.2.1. Cópia do comprovante de recolhimento da taxa de matrícula, no valor de
R$ 120,00 (cem e vinte reais).

7.2.2. Fotocópia da Carteira de Iden�dade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física
(CPF).

7.2.3. Fotocópia de comprovante de endereço.

7.2.4. Se for servidor, comprovante do vínculo com a UFMS (fotocópia do
contracheque ou fotocópia da carteira funcional ou declaração de vínculo emi�da pela Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho - Progep/UFMS).

7.2.5. Se for dependente legal de servidor, fotocópia de documento que
comprove a dependência e fotocópia do comprovante citado no item 7.2.4.

7.2.6. Atestado de Conclusão ou comprovante de matrícula no Ensino Médio.

7.2.7. No ato de matrícula o candidato selecionado ou seu representante legal
(se menor de 18 anos) deverá assinar o Termo de Ciência e Concordância com as Normas
Gerais de Conduta do Cursinho Pré-Enem UFMS 2018.

 

8. DO PERÍODO, HORÁRIO E LOCAL DAS AULAS

8.1. As aulas da Turma Intensivo do Projeto de Extensão “CURSINHO PRÉ-ENEM
2018 CPAN/UFMS” serão ministradas por acadêmicos do Câmpus do Pantanal da UFMS e/ou
voluntários da Ins�tuição, na Unidade II do Câmpus do Pantanal, aos SÁBADOS, regularmente
no período matu�no, das 7h30min às 11h30min e eventualmente no período vesper�no, das
13h às 16h, com início previsto para 22 de setembro de 2018 e encerramento em 1º de
dezembro de 2018.

8.1.1. A ênfase da proposta do presente projeto está voltada para as disciplinas
de Língua Portuguesa/Produção de Texto e Matemá�ca, que deverão ser oferecidas
regularmente durante o período de vigência citado no item 8.1.

https://cpan.ufms.br/pet/cursinho
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8.1.2. Outras disciplinas serão ofertadas em caráter eventual e dispostas como
aulas temá�cas, conforme anexo III, podendo haver alterações no decorrer do curso.

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser ob�dos,
contatando-se o Projeto de Extensão “CURSINHO PRÉ-ENEM 2018 CPAN/UFMS”, pelo telefone
(67)3234-6879 ou 3234-6825, ou pelo correio eletrônico pelo endereço
petconexoes.cpan@ufms.br .

9.2. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Pró-Reitora de
Extensão, Cultura e Esporte, observados os princípios e normas legais vigentes.

 

Corumbá, 6 de setembro de 2018.

 

AGUINALDO SILVA

 
 
 
 
 
 
 

Anexo I  do EDITAL UFMS/CPAN nº 94, 04 DE SETEMBRO DE 2018

Documentos comprobatórios da composição da renda familiar

I - Trabalhador
assalariado ou
servidor
público com
contrato
regido pela
CLT:

a)   Contracheque (ou holerite) referente aos três
úl�mos meses;
b)   úl�ma declaração completa de Imposto de
Renda de Pessoa Física (IRPF) acompanhada do
recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respec�va no�ficação de res�tuição. Caso não
haja, apresentar a Declaração
de Isento assinada.

II - Aposentado
ou pensionista:

a)  Extrato de Bene�cio da Previdência Social
atualizado, contendo o valor bruto recebido ou
holerite em caso de Regime Estatutário (servidor
público aposentado). Não será aceito extrato da
conta bancária;
b) úl�ma declaração completa de Imposto de
Renda de Pessoa Física (IRPF) acompanhada do
recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respec�va no�ficação de res�tuição. Caso não
haja, apresentar a Declaração de Isento assinada.

III        -      
Servidor      
Público
Estatutário:

a)   Contracheque (ou holerite) referente aos três
úl�mos meses;
b)   úl�ma declaração completa de Imposto de
Renda de

 
 

 
 
 

Pessoa Física (IRPF) acompanhada
do recibo de entrega à Receita
Federal do Brasil e da respec�va

mailto:petconexoes.cpan@ufms.br
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no�ficação de res�tuição. Caso
não haja, apresentar a Declaração
de Isento assinada.

IV - Profissional autônomo ou
profissional liberal:
(prestadores de serviços a
terceiros: vínculo caracterizado
por existência de contrato ou
documento formal de prestação
de serviços)

1. Declaração assinada
informando nome
completo, RG, CPF,
endereço, a�vidade
exercida, especificando o
valor médio de renda
mensal;

2. Cópia da (s) Guia (s) de
Recolhimento da
Previdência Social (GRPS)
paga (s) nos úl�mos três
meses;

3. Cópia (s) do (s) contrato (s)
de prestação de serviços;

4. úl�ma declaração completa
de Imposto de Renda de
Pessoa Física (IRPF)
acompanhada do recibo de
entrega à Receita Federal
do Brasil e da respec�va
no�ficação de res�tuição.
Caso não haja, apresentar a
Declaração de Isento
assinada.

V – Proprietários de
empresa/comércio: (sociedade
limitada, sociedade civil,
empresa de pequeno porte,
empresa individual de
responsabilidade limitada)

1. Declaração assinada
informando nome
completo, RG, CPF,
endereço, a�vidade
exercida, especificando o
valor médio de renda
mensal;

2. Comprovação de
recebimento de pró-labore;

3. Recibo de distribuição do
lucro da empresa assinado
por contador;

4. úl�ma declaração completa
de Imposto de Renda de
Pessoa Física (IRPF) e de
Pessoa Jurídica (IRPJ)
acompanhada do recibo de
entrega à Receita Federal
do Brasil e da respec�va
no�ficação de res�tuição.
Caso não haja, apresentar a
Declaração de Isento
assinada.

VI       –        Proprietários        de
empresa/comércio:
(Microempreendedor)

1. Declaração assinada
informando nome
completo, RG, CPF,
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endereço, a�vidade
exercida, especificando o
valor médio de renda
mensal;

2. Cópia da Declaração Anual
do Simples Nacional –
DASN;

3. úl�ma declaração completa
de Imposto de Renda de
Pessoa Física (IRPF) e de
Pessoa Jurídica (IRPJ)
acompanhada do recibo de
entrega à Receita Federal
do

Brasil e da respec�va no�ficação
de res�tuição. Caso não haja,
apresentar a Declaração de Isento
assinada.

VII - Trabalhador Informal: (É a
a�vidade           sem          
vínculo emprega�cio. Não
possui carteira de trabalho
assinada e a renda não é fixa –
exemplo: diarista, manicure,
pedreiro, vendedor informal,
prestador de serviços informais,
“bicos”, free lances,
entre outros)

1. Declaração assinada
informando nome
completo, RG, CPF,
endereço, a�vidade (s)
exercida (s), especificando
o valor médio de renda
mensal;

2. úl�ma declaração completa
de Imposto de Renda de
Pessoa Física (IRPF)
acompanhada do recibo de
entrega à Receita Federal
do Brasil e da respec�va
no�ficação de res�tuição.
Caso não haja, apresentar a
Declaração de Isento
assinada.

VIII – Desempregado:

a)  Declaração  assinada 
informando  nome  completo,
RG, CPF, endereço e período que
não exerce  a�vidade

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 remunerada;
b)  Comprovante de Seguro-Desemprego ou
Declaração de que não faz jus;
c)   úl�ma declaração completa de Imposto de
Renda de Pessoa Física (IRPF) acompanhada do
recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
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respec�va no�ficação de res�tuição. Caso não
haja, apresentar a Declaração de Isento assinada.

IX - Produtor Rural:

a)           Declaração assinada informando nome
completo, RG, CPF, endereço, a�vidade rural
exercida, especificando o valor médio de renda
mensal;
b)       Declaração do Imposto sobre Propriedade
Territorial Rural (ITR);
c)     DAP (Declaração de Ap�dão ao Pronaf) se
for o caso;
c)  Comprovante de cadastro do Ins�tuto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA), se for o caso;
d)  em caso de arrendamento, parceria/meeiro
ou comodato, apresentar o respec�vo contrato;
e) úl�ma declaração completa de Imposto de
Renda de Pessoa Física (IRPF) acompanhada do
recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respec�va no�ficação
de res�tuição. Caso não haja, apresentar a
Declaração de Isento assinada.

X - Do lar:
a) Declaração assinada informando nome
completo,
RG, CPF, endereço e condição não remunerada.

XII - Recebimento de
pensão alimen�cia ou
auxílio: voluntário
(mesada ou auxílio de
familiares)

a)   no caso de pensão alimen�cia apresentar
documento de averbação de divórcio com o
valor da pensão ou o comprovante de
pagamento via depósito bancário. Se não for
possível, apresentar declaração com assinatura
do responsável pelo pagamento;
b)   no caso de mesada ou outros auxílios,
apresentar a declaração ou comprovante de
depósito bancário
atualizado.

XIII        -       
Outras
permanentes:

rendas

a) Comprovante
de
arrendamentos,
etc.).

outros rendimentos (aluguel,

XIV      -      
Situação
trabalhou”:

“nunca a) Declaração conforme o modelo, informando a
situação, assinada e datada.

 

remunerada;
b)  Comprovante de Seguro-Desemprego ou
Declaração de que não faz jus;
c)   úl�ma declaração completa de Imposto de
Renda de Pessoa Física (IRPF) acompanhada do
recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respec�va no�ficação de res�tuição. Caso não
haja, apresentar a Declaração de Isento assinada.

IX - Produtor Rural: a)           Declaração assinada informando nome
completo, RG, CPF, endereço, a�vidade rural
exercida, especificando o valor médio de renda
mensal;
b)       Declaração do Imposto sobre Propriedade
Territorial Rural (ITR);
c)     DAP (Declaração de Ap�dão ao Pronaf) se
for o caso;
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c)  Comprovante de cadastro do Ins�tuto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA), se for o caso;
d)  em caso de arrendamento, parceria/meeiro
ou comodato, apresentar o respec�vo contrato;
e) úl�ma declaração completa de Imposto de
Renda de Pessoa Física (IRPF) acompanhada do
recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respec�va no�ficação
de res�tuição. Caso não haja, apresentar a
Declaração de Isento assinada.

X - Do lar:
a) Declaração assinada informando nome
completo,
RG, CPF, endereço e condição não remunerada.

XII - Recebimento de
pensão alimen�cia ou
auxílio: voluntário
(mesada ou auxílio de
familiares)

a)   no caso de pensão alimen�cia apresentar
documento de averbação de divórcio com o
valor da pensão ou o comprovante de
pagamento via depósito bancário. Se não for
possível, apresentar declaração com assinatura
do responsável pelo pagamento;
b)   no caso de mesada ou outros auxílios,
apresentar a declaração ou comprovante de
depósito bancário
atualizado.

XIII        -       
Outras
permanentes:

rendas

a) Comprovante
de
arrendamentos,
etc.).

outros rendimentos (aluguel,

XIV      -      
Situação
trabalhou”:

“nunca a) Declaração conforme o modelo, informando a
situação, assinada e datada.

 
 

 

 

PontuaçõesAnexo II  do EDITAL UFMS/CPAN nº 94, 04 DE SETEMBRO DE 2018

Pontuações

a) Tabela de de pontuação equivalente a valores

 
 
 
 
 
 

Renda per capita
(R$) Pontuação Renda per capita

(R$) Pontuação

R$0,00 a R$100,99 10 R$731,00 a
R$800,99 5

R$101,00 a
R$170,99 9,5 R$801,00 a

R$870,99 4,5

R$171,00 a
R$240,99 9 R$871,00 a

R$940,99 4

R$241,00 a 8,5 R$941,00 a 3,5
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R$310,99 R$1.010,99
R$311,00 a
R$380,99 8 R$1.011,00 a

R$1.080,99 3

R$381,00 a
R$450,99 7,5 R$1.081,00 a

R$1.150,99 2,5

R$451,00 a
R$520,99 7 R$1.151,00 a

R$1.220,99 2

R$521,00 a
R$590,99 6,5 R$1.221,00 a

R$1.290,99 1,5

R$591,00 a
R$660,99 6 R$1.291,00 a

R$1.360,99 1

R$661,00 a
R$730,99 5,5 R$1.361,00 a

R$1.431,00 0,5

 
 

b) Indicadores qualita�vos de avaliação

 
 
 
 
 
 

Indicadores Pontuação Peso

1. Renda per capita. Conforme
tabela abaixo 11

2. Ter ingressado por cota. 1 8
3. Ter concluído Ensino Médio por meio de o
EJA ou
Enem.

1 6

4. Ter cursado todo o Ensino
Médio em escola pública. 1 7

5. Estar matriculado em curso integral ou
vesper�no. 1 8

6. Ter mudado do município
em que residia para cursar a graduação. 1 4

7. Não ter sido desligado dos auxílios das
ações estudan�s da UFMS após
acompanhamento.

1 4
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Anexo III  do EDITAL UFMS/CPAN nº 94, 04 DE SETEMBRO DE 2018

Programação das Aulas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

horário/datas* 22/9 29/9 6/10 20/10 27/10 3/11 10/11 24/11 1/12
7h30-8h30 LP/PT FIS LP/PT FIS GEO FIS GEO FIS GEO
8h30-9h30 LP/PT HIST LP/PT HIST QUIM LP/PT LP/PT HIST QUIM
9h40-10h40 MAT LP/PT GEO LP/PT LP/PT LP/PT LP/PT LP/PT LP/PT
10h40-11h40 MAT LP/PT QUIM LP/PT LP/PT HIST QUIM LP/PT LP/PT
          
13h-14h BIO MAT BIO MAT BIO MAT BIO MAT BIO
14h-15h MAT MAT LP/PT MAT MAT MAT MAT MAT MAT

15h10-16h10 LP/PT LP/PT MAT LP/PT MAT -
LP/PT LP/PT MAT -

LP/PT LP/PT MAT -
LP/PT

16h10-17h10 LP/PT LP/PT MAT LP/PT LP/PT LP/PT LP/PT LP/PT LP/PT
 
 

* os horários poderão ser eventualmente alterados

LP/PT = Língua Portuguesa / Produção de Texto

MAT = Matemá�ca

BIO = Biologia
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FIS = Física

HIST = História

GEO = Geografia

QUIM = Química

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Aguinaldo Silva, Diretor(a), em
10/09/2018, às 10:51, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0737366 e o código CRC 4C775ACA.
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