
 

 

 
EDITAL N° 001 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2006 

Programa Pré-Vestibular Solidário – PVS/UFCG  
PROBEX/2006 - PIC/UNESCO/MEC-SECAD 

Seleção de alunos - 2006 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, 

no uso das suas atribuições, torna público o presente EDITAL de abertura para as inscrições de 

candidatos para a vigência 2006 do Programa Pré-Vestibular Solidário (PVS). 

 

I OBJETIVOS DO PROGRAMA 
 

O Pré-Vestibular Solidário da UFCG tem o objetivo de contribuir para a construção de políticas 

sociais afirmativas viabilizando a ampliação das condições de acesso e permanência de jovens 

e adultos de baixa renda na educação superior, especialmente de afro-descendentes e 

indígenas.  

Nesta perspectiva o PVS visa:  

Possibilitar ao público beneficiado a preparação científica e a capacidade de utilizar as 

diferentes tecnologias relativas às áreas de Linguagens e Códigos, Ciências da Natureza e 

Matemática e Ciências Humanas, corrigindo distorções do ensino público; 

Instigar nos participantes o desenvolvimento da capacidade de aprender, criar e formular 

conhecimentos, de maneira a desenvolver valores e competências que se coadunem com as 

exigências da sociedade contemporânea; 

Desenvolver o aprimoramento do aluno como pessoa humana, incluindo a formação ética e a 

autonomia intelectual, de modo a permitir que este continue aprendendo, de forma autônoma e 

crítica, em níveis mais complexos de estudos; 

Oferecer a preparação e as orientações básicas para a integração do aluno ao mundo do 

trabalho, com competências que garantam seu aprimoramento profissional e permitam 

acompanhar as mudanças que caracterizam a produção no nosso tempo; 

Contribuir para a ampliação da capacidade dos alunos de compreender criticamente as causas 

históricas que limitam o acesso à escola, aos benefícios e às decisões da sociedade em que 

vivem. 
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II PÚBLICO ALVO 
 

O PVS atenderá a alunos de baixa renda, especialmente afro-descendentes e indígenas, 

oriundos de escolas públicas, que estejam cursando o terceiro ano do Ensino Médio e/ou 

que tenham concluído o Ensino Médio há um ou mais anos. 

 

III NÚMERO DE VAGAS: 
 

O PVS 2006 será desenvolvido nos campi da UFCG. 

 Campus de Campina Grande: 240 vagas (06 turmas de 40)  

(sendo 60 vagas para alunos matriculados de acordo com o convênio 

UFCG/UNESCO/MEC-SECAD e 180 vagas para alunos diretamente vinculados ao 

PROBEX 2006) 

 Campus de Patos: 40 vagas 

 Campus de Sousa: 40 vagas 

 Campus de Cajazeiras: 80 vagas  

(sendo 40 vagas para alunos matriculados de acordo com o convênio 

UFCG/UNESCO/MEC-SECAD e 40 vagas para alunos diretamente vinculados ao 

PROBEX 2006). 

 

IV INSCRIÇÕES 
 
1 Dos locais de inscrição 
As inscrições de candidatos ao PVS deverão ser efetuadas nos campi da UFCG. 

Em Campina Grande: Auditório da Biblioteca Central da UFCG (das 08h30min às 

11h30min e das 14h00min às 17h30min). 

Em Patos: Centro de Saúde e Tecnologia Rural (das 07h00min às 11h00min e das 

14h00min às 17h00min) 

Em Sousa: Coordenação de Pesquisa e Extensão (COPEX) do CCJS (das 13h00min 

às 17h30min e das 18h00min às 21h00min). 

Em Cajazeiras: Sala de Extensão do Centro de Formação de Professores (das 

08h00min às 11h00min, das 14h00min às 17h00min e das 19h00min às 21h00min). 

 

 

2 Dos critérios prévios de aceitação do candidato 

• Preencher todos os requisitos deste Edital; 

• Estar concluindo ou ter concluído o ensino médio em escola pública; 
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• Ser comprovadamente carente. 

 

3 Da Inscrição dos candidatos ao PVS 
O processo de inscrição e seleção de candidatos ao PVS dar-se-á mediante preenchimento 

do formulário de inscrição específico, disponível no Portal da UFCG: www.ufcg.edu.br e nos 

locais de inscrição. No ato da inscrição o candidato deverá anexar ao formulário de inscrição 

a seguinte documentação: 

• 3 fotos 3x4; 

• Cópia do certificado, do Histórico ou declaração que está concluindo o ensino médio; 

• Comprovante de residência; 

• Comprovante de renda familiar (dos pais e do candidato); 

• Certidão de Nascimento ou Casamento. 

 

V PROCESSO SELETIVO 
Os candidatos serão selecionados mediante a avaliação das fichas de inscrição e 

classificados com base nos seguintes critérios: 

Para as 166 vagas oferecidas nos termos do convênio UFCG/UNESCO/MEC-SECAD serão 

a) Cor  

b) Indicadores sócio-econômicos  

- menor renda familiar  

- menor grau de instrução dos pais  

- candidato ou membros da família portadores de necessidades especiais; 

- condições de moradia  
As demais vagas oferecidas nos Campi de Campina Grande (180) e de Cajazeiras (40) e 

vinculadas ao PROBEX/UFCG/2006 serão preenchidas com base nos seguintes critérios: 

- menor renda familiar  

- menor grau de instrução dos pais  

- candidato ou membros da família portadores de necessidades especiais  

- condições de moradia  
Dependendo da demanda, poderá ser realizado sorteio e entrevista com os candidatos, com 

locais e datas a serem definidos posteriormente. 
 

 

OBS: Os casos omissos serão resolvidos em conjunto, pela PROPEX e a 
Coordenação do PVS. 
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VI CALENDÁRIO PARA A SELEÇÃO E PERÍODO LETIVO DO PVS 2006: 
 

Etapas da Seleção e Vigência do PVS Período - 2006 

Inscrição de Candidatos 20 a 22 de fevereiro 

Seleção dos alunos 06 a 08 de março 

Resultado da Seleção dos alunos  10 de março 

Início das aulas 20 de março 

Término das Aulas 19 de dezembro 

 

 

 

Maria Lucinete Fortunato 

Pró-Reitora de Pesquisa e Extensão da UFCG 

 



 
PRÉ-VESTIBULAR SOLIDÁRIO 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

1 IDENTIFICAÇÃO:  

NOME COMPLETO__________________________________________________________________________ 

ESTADO CIVIL: __________________________________________CPF: ______________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ____/____/_______RG: __________________ ÓRGÃO EMISSOR: ______________ 

COR: ____________ Etnia:        (   ) afro-descendente        (   ) indígena        (   ) outros 

FILIAÇÃO - PAI:_____________________________________________________________________________ 

MÃE:____________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________CEP:________________________ 

FONE: ________________ (caso não tenha telefone indicar um nº e nome para contato - recado) 

2 DADOS COMPLEMENTARES: 

O CANDIDATO TRABALHA? (caso a resposta seja sim informar, profissão onde trabalha e horário de 
trabalho):__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ Salário:______________________________ 

PROFISSÃO DO PAI E ONDE TRABALHA________________________________________________________ 

______________________________________________________ Salário:______________________________ 

PROFISSÃO DA MÃE E ONDE TRABALHA_______________________________________________________ 

______________________________________________________ Salário:______________________________ 

RENDA FAMILIAR (R$):________________   
CONDIÇÕES DE MORADIA:  (      ) própria   (      ) alugada (      ) cedida (      ) outros 
_________________________________________________________ 
(   ) concluinte do ensino médio   (   ) Já concluiu o ensino Médio - Ano da Conclusão_______ 

Colégio e cidade onde estuda(ou) 
_______________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

QUAL SUA SITUAÇÃO EM RELAÇÃO AO ENSINO MÉDIO:    (    ) boa         (   ) média                (   ) regular 

PRETENDE FAZER VESTIBULAR PARA O CURSO DE: ____________________________________________ 

_______________________  EM QUAL(IS) UNIVERSIDADE(S)  ______________________________________ 

LÍNGUA ESTRANGEIRA DE INTERESSE   (   ) Inglês  (   ) Francês  (   ) Espanhol 

É DEFICIENTE? (    ) Sim (    )Não 

POSSUI ALGUÉM COM DEFICIÊNCIA NA FAMÍLIA? (    ) Sim (    )Não  

 

_______________________________________ 

Assinatura 

DOCUMENTOS RECEBIDOS POR: ____________________________________________________________ 

(    ) Certificado de conclusão de curso, declaração que está cursando ou histórico 
(    ) 3 fotos 3 x 4 
(    ) Comprovante de residência 
(    ) Comprovante de renda 
(    ) Certidão de nascimento ou de casamento 

 


