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1. Apresentação 

 

Este edital refere-se à seleção de estudantes voluntários dos cursos de Letras-Língua portuguesa, 

Administração Pública, Agronomia, Antropologia, Bacharelado em Humanidades – BHU, 

Ciências Biológicas – Licenciatura, Ciências da Natureza e Matemática, Ciências Sociais, 

Enfermagem, Engenharia de Energias, Física, História, Matemática – Licenciatura, Pedagogia – 

Licenciatura, Química – Licenciatura e Sociologia – Licenciatura da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). A Coordenação do Projeto de Extensão 

Palestras Interdisciplinares e Oficinas de Produção Textual para O Exame Nacional do Ensino 

Médio (PROENEM) selecionará estudantes para atuarem como voluntários no Projeto. 

 

O Projeto de Extensão PROENEM tem como objetivo desenvolver palestras interdisciplinares de 

orientação sobre a Redação no Enem e oficinas de produção e correção de texto para estudantes 

pré-universitários das escolas públicas municipais e estaduais da Região do Maciço de Baturité, 

com foco para as escolas Almir Pinto (Aracoiaba), Liceu Domingos Sávio (Baturité) e João 

Alves Moreira (Aracoiaba). 

 

2. Público atendido 
 
O Projeto de PROENEM atende 750 alunos, por meio das palestras interdisciplinares, e 300 

alunos, por  meio de oficinas de produção textual e correção de texto. 

 

3. Atribuições das/dos estudantes voluntárias/os do projeto (seguindo as orientações do 

EDITAL PROEX 04/2018- Programa de Bolsas de Extensão, Arte e Cultura- PIBEAC 2019). 

Para o estudante bolsista e voluntário: 

I. Dedicar-se às atividades propostas no projeto; 

II. Executar o plano de trabalho aprovado com a supervisão do coordenador e/ou vicecoordenador; 

III. Apresentar, em caráter individual, resultados preliminares do projeto na forma de relatório 

parcial e resultados em relatório final, conforme cronograma. Estes relatórios deverão explicitar os 

efeitos do projeto junto à instituição na qual se desenvolve o projeto; 

IV. Participar do Encontro de Orientação que acontecerá no início da vigência do projeto; 

V. Participar das reuniões individuais de acompanhamento quando agendadas; 

VI. Apresentar resultados das atividades realizadas no Encontro de Extensão, Arte e Cultura da 

UNILAB no ano de 2019; 

VII. Fazer referência à sua condição de estudante extensionista da UNILAB em todas as 

publicações e trabalhos decorrentes do projeto; 

 



4. Das Vagas: 

Este edital possui 4 (quatro) tipos de ações e ofertará 12 (doze) vagas de extensão distribuídas 

conforme o quadro abaixo: 

 
Tipo de ação de Extensão Quantidade de vagas 

Ação 1 Oficinas interdisciplinares 03 

Ação 2 Oficinas de correção de redações  06 

Ação 3 Palestras interdisciplinares nas escolas 

públicas 

02 

Ação 4 Produção de material didático para as 

oficinas, criação de textos para divulgação 

das ações do projeto (Redes sociais, Blog 

e site oficial) e Organização de eventos e 

planejamento das atividades 

01 

TOTAL 12 vagas 

 

4.1. Ação 1- Oficinas interdisciplinares: estudantes do PROENEM executam oficinas nas escolas 

integrantes do projeto (ou nas dependências da Unilab ou das instituições parceiras), para alunos da 

Rede  pública de ensino da Região do Maciço de Baturité. As oficinas são de atualidades, técnicas 

argumentativas, debates de temas transversais, estrutura da redação estilo Enem e orientações sobre 

o vestibular; 

4.2. Ação2 – Oficinas de correção de redações: voluntários do PROENEM corrigem textos 

produzidos pelos estudantes das escolas públicas da Região do Maciço de Baturité. As correções 

podem ser nas mediações da escola, por meio de ação interdisciplinar, ou a partir de recebimento de 

quantidades textos semanais, seguindo plano de trabalho designado pelo professor Coordenador do 

projeto e pelas escolas; 

4.3. Ação 3- Palestras interdisciplinares nas escolas públicas:  promoção de palestras nas escolas 

públicas vinculadas ao projeto, nas dependências da Unilab ou nas instituições parceiras, a fim de 

apresentar e sistematizar todas as ideias apresentadas pelas oficinas, sempre relacionando os 

conteúdos planejados com a produção da redação. Os temas das palestras podem ser diversificados, 

com eixos temáticos como cultura, política, arte, economia e sociedade, a partir da demanda das 

escolas e seguindo as orientações das diretrizes do PROENEM; 

4.4. Ação 4- Produção de material didático para as oficinas e criação de textos para divulgação das 

ações do projeto (Redes sociais, Blog e site oficial): produção de materiais didáticos a serem usados 

nas oficinas e palestras, sempre com a orientação do professor Coordenador,  assim como textos 

destinados para divulgação das ações do projeto no site oficial, blog e redes sociais. Além disso, 

ações de planejamento e organização dos eventos do PROENEM nas escolas e na Unilab (palestras, 

eventos culturais e ações sociais). 

 

4. Período de realização das atividades e carga horária dos voluntários 

  

4.1. O(a) Estudante Voluntário(a) das ações de Extensão terão carga horária de 12 a  20 horas 

mensais (dependendo do plano de trabalho a ser desenvolvido). 

4.2. As atividades iniciam no dia 02  de janeiro de 2019 e terminam no dia 31 de dezembro de 2019. 

4.3. No final das atividades do projeto,  as horas serão atestadas diretamente pelo coordenador da 

ação mediante declaração de participação no final das atividades. 

 

5. Inscrições: 

 

5.1. Poderão candidatar-se às vagas de Estudante Voluntário para o Projeto de Extensão 

PROENEM os estudantes regularmente matriculados nos cursos supracitados no item 1 deste 

Edital; 



5.2. Os documentos necessários para a inscrição: 

I-  Ficha de Inscrição (ver modelo de ficha no Anexo I);  

II. Atestado de matrícula e histórico; 

 

5.3. Para se inscrever, a/o candidata/o deverá responder ao formulário em anexo, escanear e enviar 

para o e – mail: proenem@unilab.edu.br, junto com o comprovante de matrícula e o histórico 

escolar, com a mensagem “SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PROENEM 2019”. 
 

6. Seleção: 

O processo seletivo consistirá nas seguintes ETAPAS, levando-se em consideração o tipo de 

ação que o estudante irá concorrer: 

 

1ª Etapa: Análise do Histórico, perfil e disponibilidade de dias e horários: 

Os históricos serão avaliados por comissão formada pelos membros atuais do PROENEM 2018 

(professor coordenador,  bolsista voluntária e estudantes voluntários). A comissão levará em 

conta o Índice de Desempenho do Estudante (IDE) e se há registro de reprovação (IDE abaixo 

de 7.0 e/ou duas reprovações resultam em inscrição indeferida). 

 

Resultado: O resultado desta etapa será divulgado no dia 04 de dezembro de 2018, às 18h, no 

quadro de avisos do Instituto de Linguagens e Literaturas e no portal do PROENEM 

(http://proenem.unilab.edu.br/index.php/editais-de-selecao/). As inscrições deferidas estarão em 

ordem decrescente, conforme o valor do IDE de cada candidato. 

 

2ª Etapa: Atividades específicas  

II- Para os concorrentes das AÇÕES I (oficinas) e AÇÕES III (palestras): os candidatos deverão 

ministrar uma aula sobre um dos temas abaixo (cada candidato deverá escolher apenas um 

tema): 

 

a) Os impactos da diversidade cultural no Brasil; 

b) Os efeitos da exploração excessiva dos recursos naturais no Brasil; 

c) Exercício da cidadania no Brasil; 

d) A importância da leitura e da escrita para formação de cidadãos críticos; 

 

 A aula deverá ter duração de, no máximo, 20 minutos. Os candidatos não poderão usar 

nenhum recurso tecnológico (data-show, tablet, celular etc.) no momento da aula, mas podem 

portar papel impresso (com anotações pessoais ou providenciar a entrega de esquema da aula 

para a banca avaliadora). Os estudantes, para serem selecionados, deverão ter nota igual ou 

superior a 7,0, obedecendo aos seguintes critérios:   
Critérios 

Organização e planejamento da aula   2,0 pontos 

Domínio do conteúdo 2,0 pontos 

Clareza e objetividade da apresentação 2,0 pontos 

Uso da linguagem 2,0  pontos 

Domínio do Tempo 2,0 pontos 

Total  10 pontos 

 

 

mailto:proenem@unilab.edu.br


II- Para os concorrentes das AÇÕES II: os candidatos deverão corrigir, presencialmente em 

local previamente divulgado no PORTAL PROENEM 

(http://proenem.unilab.edu.br/index.php/editais-de-selecao/), até 5 redações (compatíveis com o 

nível dos estudantes pré-universitários), tomando como base os Critérios da Matriz de referência 

da prova de Redação do Enem 2018. Os estudantes, para serem selecionados, deverão ter nota 

igual ou superior a 7,0, obedecendo aos seguintes critérios:   

Critérios 

Percepção de inadequações na Competência I 2 pontos 

Percepção de inadequações na Competência II 2 pontos 

Percepção de inadequações na Competência III 2 pontos 

Percepção de inadequações na Competência IV 2 pontos 

Percepção de inadequações na Competência V 2 pontos 

Total  10 pontos 

 

III- Para os concorrentes das AÇÕES IV: os candidatos deverão produzir um texto dissertativo-

argumentativo, entre 20 e 30 linhas, sobre um tema relacionado à UNILAB.  No Portal 

PROENEM (http://proenem.unilab.edu.br/index.php/editais-de-selecao/), será divulgado 

previamente o local para a realização das provas, seguindo o cronograma deste Edital. Os 

estudantes, para serem selecionados, deverão ter nota igual ou superior a 7,0, obedecendo aos 

seguintes critérios:   

 

Critérios 

Norma padrão escrita 2,0 pontos 

Desenvolvimento do Tema (progressão de 

ideias, manutenção de informações, 

continuidade do assunto) 

2,0 pontos 

Argumentação (estrutura do texto dissertativo-

argumentativo e estratégias de argumentação)  

2,0 pontos 

Coerência e coesão textuais 2,0 pontos 

Reflexão sobre a importância da UNILAB 

para o Maciço de Baturité 

2,0 pontos 

Total  10 pontos 

 

Cada um dos critérios acima terá pontuação de 0 (zero) a 2 (dois), dependendo do nível do texto 

do candidato: 

Nível  Pontuação 

Zero 0,0 

Fraco 0,5 

Médio 1,0 

Bom 1,5 

Ótimo 2,0 

 

 

7. Resultado: O resultado final será divulgado no dia 14 de dezembro de 2018, às 18h, no 

quadro de avisos do Instituto de Linguagens e Literaturas e no portal do PROENEM 

(http://proenem.unilab.edu.br/index.php/editais-de-selecao/) .  

 

 

 

 

 



8. Cronograma: 

 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DE SELEÇÃO 

ATIVIDADE DATA 

Inscrições (somente virtual no e-mail: 

proenem@unilab.edu.br) 

26 a 30 de novembro de 2018 

Divulgação das inscrições deferidas 04 de dezembro de 2018 

Etapa 1- Análise do Histórico, perfil e disponibilidade de 

dias e horários 

04 de dezembro de 2018 

Divulgação do Resultado da Etapa 1 05 de dezembro de 2018 

Etapa II- Atividades Específicas 06 a 13 de dezembro de 2018 

Divulgação do Resultado Final 14 de dezembro de 2018 

 
 
 
O presente Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 
 
 

 

Coordenação do Projeto de Extensão Palestras Interdisciplinares e Oficinas de Produção Textual para o ENEM 
 

Prof. Dr. José Olavo da Silva Garantizado Júnior 

 

 
 
 

 

Redenção, 01 de novembro  de 2018. 
 
 
 
 



ANEXO 1 

 

 

Ficha de inscrição de estudantes voluntários  

 

Dados pessoais:   
Nome completo: 

 

Endereço: 
 
Comunidade:  

Município:    Estado: 
     

Data de nascimento:    Sexo: 
     

Telefones: (  ) ( )   
     

E-mail:     
     

Dados do curso:     
     

Curso:    Semestre: 
     

Ação que pretende concorrer: (    ) ação 1     (    ) ação 2     (     ) ação 3      (     ) ação 4 
  

 

Turno disponível para o trabalho: ( ) manhã  (   ) tarde 
   

Dias da semana disponíveis: ( ) segunda ( ) terça (  ) quarta (  ) quinta (  ) sexta (  ) sábado 
      

OBSERVAÇÃO: AS REUNIÕES DE PLANEJAMENTO SÃO TODAS AS TERÇAS-FEIRAS  NO PERÍODO DA TARDE 

Tem alguma experiência com a ação que pretende concorrer? Descreva: 
 
 
 
 
 

 

Já teve outras experiências como voluntário(a)?  
 
 
 
 
 

 

Qual a importância do PROENEM para as escolas do Maciço de Baturité?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

________________, ______ de _____________ de 2018. 
 
 
 

 

___________________________________________________________ 
 

Assinatura do candidato 

 


