UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
CAMPUS DE SÃO BERNARDO
NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO
CURSINHO DA INCLUSÃO SOCIAL

EDITAL DE ABERTURA DE VAGAS DO CURSINHO DA INCLUSÃO
SOCIAL, Nº 02 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017.

A Coordenação do Projeto Cursinho da Inclusão Social e o Núcleo de Apoio
Psicopedagógico da Universidade Federal do Maranhão, torna pública a abertura das
inscrições para a seleção do preenchimento de vagas oferecidas no curso Pré Vestibular,
Cursinho da Inclusão Social – CIS para o ano de 2017. O curso será oferecido de
maneira gratuita.

CURSO
Fruto da iniciativa de alunos dos diversos cursos de licenciatura da Universidade
Federal do Maranhão (UFMA) o projeto será desenvolvido de forma coletiva,
agregando parcerias de comunidades, setores da universidade, e o poder público e
privado local. O Projeto “Cursinho da Inclusão Social” é um cursinho pré-vestibular que
visa colaborar para o acesso ao ensino superior nas universidades públicas do nosso
estado. No Campus de São Bernardo o Curso Pré Vestibular funcionará sob a
Coordenação do Núcleo de Apoio Psicopedagógico.

O Cursinho da Inclusão Social terá a duração máxima de 06 (seis) meses, em regime do
turno noturno para o cumprimento da programação didática envolvendo aulas,
atividades programadas.
CLIENTELA
O Cursinho da Inclusão Social tem como objetivo geral facilitar o ingresso no ensino
superior, de jovens e adultos de baixa renda e oriundos de escolas públicas, que se
consideram em desvantagem para a concorrência existente na UFMA, UEMA, IFMA e
UNIVIMA, além de outras universidades sejam elas públicas ou privadas.

VAGAS
O número de vagas alocadas neste edital é de 50 (cinqüenta).
As vagas serão distribuídas de acordo com o perfil socioeconômico dos inscritos até que
o limite de 50 vagas seja preenchido.

INSCRIÇÃO, DATA E DOCUMENTOS EXIGIDOS:
As inscrições poderão ser efetuadas no período de 15 de fevereiro a 15 de Março de
2017 das 14h às 21h de segunda a sexta, na Sala do Núcleo de Apoio Psicopedagógico
- NAPP, localizada na Universidade Federal do Maranhão em São Bernardo – MA.

Deverão ser entregues os seguintes documentos:

a) Formulário de inscrição, devidamente preenchido.

b) 1 (uma) foto atual, 3x4;

c) Xerox do documento de identidade (RG) e do CPF

d) Xerox do Comprovante de residência;

e) Xerox de conta de luz recente;

f) Xerox de certificado, ou declaração de conclusão de nível médio ou declaração que
esteja cursando o 3º ano do ensino médio.

Obs: O formulário de inscrição será fornecido no ato da inscrição.

SELEÇÃO
O processo de seleção constará de análise de documentos e socioeconômica.
RESULTADO FINAL

INÍCIO DAS AULAS
O início das aulas será no dia 17 de Abril de 2017.

EDNALDO DOS REIS SANTOS
Pedagogo

São Bernardo - MA, 15 de Fevereiro de 2017

