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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR 

CURSO PREPARATÓRIO PARA O ENEM 

Av. Governador Roberto Silveira S/N - CEP: 26020-740 - Moquetá - Nova Iguaçu-RJ. 

Tel.: (21) 2669 0817 / 2669 0815 / 2669 0105. 

 

 

 Edital nº 2 /2017 

 

A Pró-reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ abrirá, de 24 

a 26 de Abril de 2017, inscrições para o Curso Preparatório para o Enem Éthos, que atenderá alunos 

que tenham concluído ou estejam concluindo o ensino médio, residentes, preferencialmente, no 

município de Nova Iguaçu e que desejam preparar-se para ingresso no ensino superior. 

 

1. Informações Gerais 

1.1. O Curso Preparatório para o ENEM funcionará entre Maio e Novembro de 2017, de segunda à 

sexta-feira, com atividades distribuídas da seguinte forma: Aulas de conhecimentos específicos de 

Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Física, Química, Biologia e Língua estrangeira 

(Espanhol), além de oficinas, palestras e cursos de natureza interdisciplinar  

1.2.Serão oferecidas 80 (oitenta) vagas, sendo assim distribuídas:  

 

 - 40 vagas oferecidas no período vespertino (das 14hs às 18hs) e 40 vagas oferecidas no 

período noturno (das 18hs às 22hs), com aulas realizadas na UFRRJ, situada na Av. 

Governador Roberto Silveira S/N - Moquetá - Nova Iguaçu-RJ. 

 

2. Processo Seletivo 

2.1. As inscrições ocorrerão entre 24 e 26 de Abril de 2017, de segunda a sexta-feira, das 14h às 

18:00h, na Sala da Secretaria do Curso Pré-Enem Éthos (número 104), situada no Prédio da Pós-

Graduação do Instituto Multidisciplinar-UFRRJ, no seguinte endereço: Av. Governador Roberto 

Silveira S/N - CEP: 26020-740 - Moquetá - Nova Iguaçu-RJ. Tel.: (21) 2669 0817 / 2669 0815 / 2669 

0105; das 14h às 18h. 

2.2. Poderão se inscrever os alunos que já concluíram o ensino médio ou que irão concluir no ano de 

2017. 
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2.3. No ato da inscrição o candidato deverá obrigatoriamente entregar a ficha de inscrição (ANEXO 

I) e o questionário socioeconômico (ANEXO II) preenchidos juntamente com os seguintes 

documentos em envelope lacrado: 

 Fotocópia de um documento oficial de Identidade com foto. Em caso de não possuir tal 

documento, será aceita a cópia da certidão de nascimento.  

 Fotocópia do Certificado de Escolaridade ou declaração original de conclusão do ensino 

médio. Observação: No caso do aluno ainda estar cursando o último ano do ensino médio, 

trazer declaração original da escola.  

 Fotocópia de um comprovante de residência atualizado.  

Obs.: As fotocópias não serão devolvidas. 

 

2.4. Os candidatos serão selecionados, a partir de seu perfil socioeconômico, dando-se prioridade 

aos que possuem renda familiar de até 2(dois) salários mínimos e forem egressos da rede pública de 

ensino. Em caso de empate será contemplado o aluno residente no município de Nova Iguaçu.  

2.5. Os candidatos classificados que não forem contemplados dentro do número de vagas, farão parte 

de um cadastro de reserva e serão chamados de acordo com a desistência ou eliminações dos 

candidatos inicialmente matriculados.  

 

3. Divulgação do resultado da seleção e confirmação da matrícula: 

3.1.A divulgação do resultado dos alunos selecionados para frequentar as aulas do Curso 

Preparatório para o Enem Éthos, está previsto para ocorrer em 28/04/2017. A lista com os 

selecionados será disponibilizada no mural da na sala da Direção do Instituto Multidisciplinar, 

no site do Instituto Multidisciplinar da UFRRJ e no site do Curso Pré-Enem Ethos. 

3.2.Na data da matrícula (2 e 3 de Maio), o candidato, ou o seu procurador legal, deverá 

apresentar-se na Sala da Secretaria do Curso Pré-Enem Éthos (número 104), situada no Prédio 

da Pós-Graduação do Instituto Multidisciplinar-UFRRJ, das 14h às 18:00h, com os seguintes 

documentos:  

 Cédula de identidade (original);  

 Uma foto 3x4, recente.  

3.3. Caso o candidato seja menor de idade, a matrícula somente será realizada pelo responsável. O 

mesmo deverá preencher um termo de responsabilidade, que estará disponível na data da matrícula na 

sala da Direção do Instituto Multidisciplinar e anexar uma fotocópia de um documento de 

identificação. 

3.3. No ato da matrícula o candidato ou seu procurador legal assinará um documento, fornecido pela 
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coordenação do curso Preparatório para o ENEM, concordando com os critérios especificados no 

item 5 deste edital. 

 

4. Calendário de etapas: 

4.1. Inscrições: 24 a 26 de Abril.  

4.2. Resultado: 28 de abril na sala da Direção do Instituto Multidisciplinar, no site do Instituto 

Multidisciplinar da UFRRJ e no site do Curso Pré-Enem Ethos.  

4.3. Matrícula: 2 e 3 de maio.  

4.4. Início das aulas: 4 de maio.  

4.5. 1ª reclassificação: 22 de maio.  

4.6. Confirmação de matrícula da 1ª reclassificação: 23 de maio.  

4.7. 2ª reclassificação: 12 de junho.  

4.8. Confirmação de matrícula da 2ª reclassificação: 13 de junho.  

4.9. 3ª reclassificação: 26 de junho.  

4.10. Confirmação de matrícula da 3ª reclassificação:  27 de junho.  

Obs.: Todas as etapas ocorrerão na sala da Direção do Instituto Multidisciplinar. Após a terceira 

reclassificação novos candidatos serão convocados para preencherem as vagas remanescentes. Esta 

convocação será divulgada na página da UFRRJ, respeitando a ordem de classificados. 

 

5. Eliminação 

5.1. O não cumprimento de qualquer procedimento previsto neste edital impedirá a efetivação da 

inscrição.  

5.2. Atividades caracterizadas como indisciplina e desordem, serão avaliadas pela coordenação do 

curso Preparatório para o ENEM, podendo assim o aluno ter sua matrícula suspensa.  

5.2.1. Caso o aluno seja menor de idade a equipe da coordenação do curso Preparatório para o 

ENEM, entrará em contato com o responsável para os devidos esclarecimentos.  

5.3. O aluno que ultrapassar o limite de faltas terá sua matrícula automaticamente suspensa. 

 

6. Freqüência às atividades do Curso: 

6.1. Os alunos do Curso Preparatório para o ENEM deverão ter freqüência mínima de 75% (setenta e 

cinco por cento) a cada duas semanas e comparecer a todas as avaliações.  

6.2. O acompanhamento da frequência será realizado pela equipe da Coordenação.  

 

7. Disposições finais: 
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7.1. Os candidatos terão a garantia de total sigilo relativo a todas as informações prestadas.  

7.2. A simples retirada do formulário e seu preenchimento não garante o ingresso para o curso, 

devendo o candidato seguir as instruções constantes no presente Edital.  

7.3. Toda e qualquer situação pendente deve ser encaminhada à Coordenação para análise.  

7.4. Os casos omissos e situações não previstas neste edital serão resolvidos pela Coordenação do 

Curso Preparatório para o ENEM.  

Nova Iguaçu, 6 de abril de 2017 

 

 

 
 
 
 

Roberto Carlos Costa Lelis 

Pró-Reitor de Extensão 
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ANEXO I 

Não preencha esse campo Número de inscrição: 

____________ 

    
Data: ___  de ________ de 2017 

 

CURSO PREPARATÓRIO PARA O ENEM / Campus Nova Iguaçu 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS  

Nome: 

                      

                      

                      

 

Data de Nascimento: ____/____/_____  

Escola e Município onde cursa ou cursou o ensino médio: _______________________ 

_________________________________________________________________ 

Ano de Conclusão (se já tiver concluído): ________ 

Endereço: 

Rua Av:                  

                     

Complemento:        N.º:        

Bairro:                   

Cidade:               UF:    
 

Telefones: 

(   )          

(   )          

(   )          
 

E-mail 

                      

                      
 

Período que pretende frequentar as aulas do curso:               (     ) Tarde                         (     ) Noite 

 

Declaro que todas as informações fornecidas no ato da inscrição são verdadeiras e de minha total 

responsabilidade. 

 

____________________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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ANEXO   II 

Questionário Socioeconômico e Cultural 

Questão 1 – Estado civil: 

(1)  Solteiro (a)  

(2) Casado (a)  

(3) Viúvo (a)  

(4) Outros  

 

Questão 2 – É chefe de família: 

(1) Sim   

(2) Não 

 

Questão 3 – Você trabalha ou pretende trabalhar 

durante o curso? 

(1)  sim  

(2) não, mas pretendo.  

(3) não  

 

Questão 4 – A sua moradia está localizada no 

município de: 

(1) Nova Iguaçu  

(2) Belford Roxo 

(3) Seropédica  

(4) São João do Meriti 

(5) Queimados   

(6) Outros. Especifique:  

_____________________ 

 

Questão 5 – A casa em que você e sua família 

residem é: 

(1)  Própria, já quitada  

(2) Própria não quitada  

(3) Alugada  

(4) Cedida  

(5) Outra forma de ocupação  

 

Questão 6 – Quanto tempo você e sua família 

residem na mesma casa: 

(1)  Menos de seis meses  

(2) Menos de um ano  

(3) Menos de dois anos  

(4) Menos de cinco anos  

(5) Mais de cinco anos  

 

Questão 7 – Você freqüentou o ensino 

fundamental: 

(1) Todo em escola pública  

(2) Todo em escola particular     (com bolsa)  

(3) Todo em escola particular (sem bolsa)  

(4) Parte em escola pública e parte em escola 

particular  

(5) Em escola estrangeira no Brasil  

(6) Em escola fora do Brasil  

(7) Outros.  

Especifique: 

Questão 8 – Você freqüentou o ensino médio: 

(1) Todo em escola pública  

(2) Todo em escola particular  

(com bolsa)  

(3) Todo em escola particular  

(sem bolsa)  

(4) Parte em escola pública e parte em escola 

particular  

(5)  Em escola estrangeira no Brasil  

(6)  Em escola fora do Brasil  

(7)  Outros.  Especifique: 

_______________________ 

 

Questão 9 – Que modalidade de ensino médio você 

cursou/está cursando? 

(1)  Comum, formação geral  

(2)  Técnico  

(4)  Magistério de 1ª a 4ª série  

(5)  Supletivo  

(6)  Outros. Especifique: 

______________________  

 

Questão 10 – Turno em que você concluiu (ou 

concluirá) o ensino médio: 

(1)  Manhã  

(2)  Tarde  

(3)  Noite  

 

Questão 11 – Você foi reprovado em alguma série 

do ensino médio? 

(1) Nenhuma  

(2) Uma vez  

(3) Duas vezes  

(4) Três vezes ou mais vezes  

 

Questão 12 – Você já prestou algum exame de 

vestibular ou ENEM? 

(1) Não  

(2) Sim  

 

Questão 13 – Você já iniciou algum curso 

superior? 

(1)  Não  

(2) Sim – o que o fez abandonar? 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Questão 14 – Se você já ingressou em algum curso 

de ensino superior, responda se realizou em: 

(1) Instituição Pública  

(2) Instituição Particular  
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Questão 15 – Como foi informado sobre a 

existência do Curso Preparatório para o Enem da 

UFRRJ, campus de Nova Iguaçu?  

(1) através da internet. 

(2) através de cartazes. 

(3) através de amigos de escola ou trabalho. 

(4) em contato direto com a instituição. 

(5) Outro, especifique: 

__________________________ 

 

Questão 16 – Você tinha conhecimento sobre a 

existência de um campus da UFRRJ em Nova 

Iguacu? 

(1) Sim - como foi informado? 

____________________________________ 

(2) Não. 

 

Questão 17 – Por que escolheu fazer o curso 

preparatório para o Enem na UFRRJ. 

(1) Por ser gratuito 

(2) Por estar próximo a minha residência. 

(3) Por estar próximo ao meu local de trabalho. 

(4) Outro. Especifique. 

_______________________ 

 

Questão 18 – Situação atual do seu pai (ou 

responsável direto, em caso de ausência), em 

relação ao mercado de trabalho: 

(1) É empregador  

(2) É empregado  

(3) É autônomo  

(4) É aposentado  

(5) Está desempregado  

(6) Não está procurando emprego 

(7) Outros. Especifique: 

_____________________  

 

Questão 19 – Situação atual de sua mãe (ou 

responsável direto, em caso de ausência), em 

relação ao mercado de trabalho: 

(1)     É empregadora  

(2) É empregada  

(3) É autônoma  

(4) É aposentada  

(5)     Está desempregada  

(6)    Não está procurando emprego 

(7) Outros. Especifique: 

_______________________  

 

Questão 20 – Você já freqüentou ou freqüenta 

curso pré-vestibular? 

(1)  Não  

(2) Sim, qual? _______________________ 

 

 

 

Questão 21 – Você tem acesso a 

microcomputador? 

(1) Não  

(2) Sim, em casa.  

(3) Sim, em Lan House.  

(4) Sim, em outros locais.  

 

Questão 22 – Caso tenha acesso ao 

microcomputador, você o utiliza principalmente 

para: 

(1) Trabalhos escolares  

(2) Fins profissionais  

(3) Lazer  

(4) Outros  

 

Questão 23 – Você tem acesso à internet? 

(1) Não  

(2) Sim, em casa.  

(3) Sim, em Lan House.  

(4) Sim, em outros locais.  

 

Questão 24 – Você domina alguma língua 

estrangeira? 

(1)  Não, mas gostaria de aprender.  

(2) Não, e não sinto necessidade de aprender.  

(3) Sim, razoavelmente.  

(4) Sim, fluentemente.  

Se sim, especifique qual: 

_______________________ 

 

Questão 25 – Você considera que seu 

deslocamento até a UFRRJ, campus de Nova 

Iguaçu, será fácil ou difícil? Justifique 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Questão 26 – Você sabia que mesmo sem ser aluno 

da UFRRJ poderia freqüentar as atividades 

realizadas por essa instituição (como cursos de 

extensão)? 

(1) Sim 

(2) Não 

 

Questão 27 – Para você qual o motivo que levaria a 

desistir do Curso preparatório para o Enem? 

a) Conseguir trabalho  

b)  Desemprego  

c)  Falta de apoio familiar  

d)  Falta de motivação pessoal  

e)  Distância em relação a casa ou trabalho 

f) Outros. Especifique: 

_______________________ 
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Questão 28 – A escolha do curso superior que 

pretende freqüentar foi feita em função de 

informações obtidas: 

(1) Com profissionais da área  

(2) Através dos meios de comunicação  

(2) Através da escola do ensino médio  

(3) Outros. Especifique: 

________________________ 

 

Questão 29 – O fator principal que o levou a 

escolher a carreira para a qual você vai se 

inscrever foi: 

(1) Influência familiar  

(2)  Recompensa financeira mais promissora  

(3)  Oferta imediata de emprego  

(4) Prestígio social da profissão  

(5) Baixa concorrência pelas vagas  

(6) Indicação de teste vocacional  

(7) Outros. Especifique: 

_______________________  

 

Questão 30 – Sua família: 

(1) Não possui carro  

(2) Possui um carro  

(3) Possui dois carros  

(4) Possui mais de dois carros  

 

Questão 31 – Como será seu acesso a UFRRJ: 

(1) Carro particular  

(2) De ônibus  

(3) De bicicleta  

(4) A pé  

(5) Outros. Especifique: 

____________________ 

 

Questão 32 – Quantas pessoas (sem contar com 

você), residem na mesma casa? 

(a) 1  (b) 2  (c) 3  (d) 4  (e) 5       (f) 

mais de 5. 

 

Questão 33 – Qual o valor da renda bruta 

familiar? 

a) menos do que 1 salário mínimo.  

b) mais que 1 menos que 2 salários mínimos  

c) mais que 2 menos que 3 salários mínimos  

d) mais que 3 menos que 4 salários mínimos  

e) mais que 4 menos que 5 salários mínimos  

f) mais do que 5 salários mínimos  

 

Questão 34 – Qual seria o melhor período para 

você freqüentar o Curso Preparatório para o 

Enem? (Obs: Caso tenha  mais de um turno 

disponível indique com os números 1, 2 e 3, a ordem 

de preferência). 

 

 

a) Manhã (  ) 

b) Tarde (  ) 

c) Noite (  ) 

 

Questão 35 – Atualmente você: 

a) Apenas estuda. 

b) Apenas Trabalha. 

c) Estuda e trabalha 

d) Está sem estudar e sem trabalhar. 

 

Questão 36 – Se trabalha, qual a sua atual 

situação em relação ao mercado de trabalho: 

(1) É empregador  

(2) É empregado  

(3) É autônomo  

(4) É aposentado  

(5) Está desempregado  

(6) Não está procurando emprego 

(7) Outros. Especifique: 

_______________________ 

 

 Questão 37 – Indique os locais (bairro e cidade) 

onde você 

Reside:___________________ 

Estuda:___________________ 

Trabalha: _________________ 

 

Questão 38 – Qual o grau de escolaridade de seu 

pai? 

a) Não ingressou na escola básica 

b) Fundamental incompleto 

c) Fundamental completo 

d) Ensino médio incompleto 

e) Ensino médio completo 

f) Ensino superior incompleto 

g) Ensino superior completo 

 

Questão 39 – Qual o grau de escolaridade da sua 

mãe? 

a) Não ingressou na escola básica 

b) Fundamental incompleto 

c) Fundamental completo 

d) Ensino médio incompleto 

e) Ensino médio completo 

f) Ensino superior incompleto 

g) Ensino superior completo 

 

Questão 40 - Na sua família (pais, irmão, primos, 

tios) quantas pessoas já cursaram o ensino 

superior completo? 

a) Nenhuma 

b) Uma 

c) Duas 

d) Três 

e) Quatro ou mais 
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Questão 41 – Qual o curso de graduação você almeja? 
 

 

(1) Administração (16) Engenharia Agrícola e Ambiental 

(2) Administração Pública (17) Engenharia de Agrimensura e Cartográfica 

(3) Agronomia (18) Engenharia de Alimentos (31) Letras – português/Inglês/Literatura 

(4) Arquitetura e Urbanismo (19) Engenharia Florestal (32) Letras - Português/Literatura 

(5) Belas Artes (20) Engenharia Química (33) Matemática 

(6) Ciências Agrícolas (21) Engenharia de Materiais  (34) Medicina Veterinária 

(7) Ciências Biológicas (22) Farmácia (35) Pegagógia  

(8) Ciências Contábeis (23) Filosófia (36) Psicologia 

(9) Ciências da Computação (24) Física (37) Química 

(10) Ciências Econômicas (25) Gestão Ambiental (38) Relações Internacionais 

(11) Ciências Sociais (26) Geografia (39) Sistema de Informações 

(12) Comunicação Social - Jornalismo (27) Geologia (40) Turismo 

(13) Direito (28) História  (41) Zootecnia 

(14) Economia Doméstica (29) Hotelaria (42) Outros 

(15) Educação Física (30) Letras – português/Espanhol/Literatura 

 


