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  UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

 

 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE TUTORES PARA O CURSO PRÉ- ENEM 

“TÔ” NA UFAC 2018  

 

Rio Branco, Acre, 05 de março de 2018. 

 

EDITAL 08/2018 

 

O Curso Pré-Enem “Tô na  Ufac”  dos alunos de graduação em Parceria com a 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – Proex e a Diretoria de Ação e Extensão – 

Daex, da Universidade Federal do Acre, abre inscrição para seleção pública de 24 

candidatos (vinte e seis), sendo 08 (oito) para chamada imediata e 16 

(dezesseis) para cadastro de  reserva, estudantes de graduação da 

Universidade Federal do Acre - Ufac para atuarem como Tutores no curso de 

Pré-Enem da turma de Cruzeiro do Sul deste curso em 2018. A Comissão do 

Processo Seletivo será responsável pela coordenação deste Processo. Os atos 

oficiais relativos ao Processo Seletivo serão publicados no site da Ufac, no 

endereço eletrônico  http://www.ufac.br  e na página oficial do Pré-Enem “Tô na 

Ufac”: https://www.facebook.com/tonaufac. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1 O Curso Pré-Enem “Tô na Ufac” originou-se em 2012 como atividade do 

Programa de Educação do grupo de Estudos em Educação Geração XXI, 

organizado por alunos de graduação da Universidade Federal do Acre, em parceria 

com a própria Ufac.  

1.2. Este curso Pré-Enem tem como finalidade dar condições de aprimorar os 

conhecimentos nas grandes áreas a estudantes oriundos de Escolas Públicas de 

cidades do Estado do Acre. Busca-se, assim, contribuir para que estes alunos 

obtenham melhores resultados no Enem, de modo a habilitá-los a participarem 
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de Processos Seletivos para inserção na Ufac e/ou em outras IES públicas ou 

privadas. 

 

 

2. CURSO PRÉ-ENEM: DURAÇÃO, VAGAS E LOCAL DE EXECUÇÃO: 

O curso Pré-Enem “Tô na Ufac” será realizado no período de 27/03/2018 até a 

realização do Enem 2018 pelo Inep. Participarão desta turma 100 estudantes 

regularmente matriculados no 3º ano do Ensino Médio da Rede Púbica do 

Estado do Acre e estudantes que já concluíram o Ensino Médio a partir de 

2015 na rede pública. As aulas ocorrerão às sexta-feira à noite, sábado manhã e 

tarde e domingo pela manhã, perfazendo uma carga horária total de 15h/semana 

(quinze horas semanais), as quais incluem atividades extraclasses.  

 

3. INSCRIÇÕES: 

3.1 As     inscrições     serão     realizadas     por     meio     do     Link: 

https://www.facebook.com/tonaufac ou na sala da Assessoria da Reitoria da Ufac 

em Cruzeiro do Sul, no dia 05 a 09 de março de 2018. 

3.2 A inscrição implica o conhecimento e tácita   aceitação   das   condições 

estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o 

candidato não poderá alegar desconhecimento. Não será cobrada taxa de inscrição. 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO DOS TUTORES: 

O Processo Seletivo de que trata este Edital compreenderá em fase única, 

conforme descrito a seguir: 

 

5. AVALIAÇÃO 

5.1. Consiste em uma prova didática, realizada por meio de micro aula proferida à 

Comissão do Processo Seletivo. 

5.2. A Comissão do Processo Seletivo publicará no dia 14 de março o tema da 

aula, o dia e o horário em que o candidato inscrito fará a prova didática. Na qual 

serão julgadas, competências e habilidades dentro da sala de aula em 

determinado assunto. 

5.2. A prova ocorrerá nos dias 15 e 16 de março, com local divulgado 

posteriormente no mesmo local da inscrição. Cada candidato terá o tempo de 20 
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minutos para a apresentação do conteúdo. A banca irá seguir rigorosamente todos 

os horários estipulados neste edital e será critério eliminatório o descumprimento 

destes, sendo de total responsabilidade do candidato eventuais atrasos.  

 

5. RESULTADOS DA SELEÇÃO: 

5.1 A divulgação dos candidatos aptos para realizar a prova didática será realizada 

até o dia 14 de março de   2018 e   estará   disponível   no   site    www.ufac.br   e 

https://www.facebook.com/tonaufac. 

5.2 A  divulgação dos candidatos aprovados será realizada no dia 17 de março 

(resultado preliminar), dia 19/03 (recurso) e dia 20/03 (resultado final), e estará 

disponível na página do Pré-Enem: https://www.facebook.com/tonaufac. 

5.3 Além da listagem com os nomes dos tutores aprovados para participar do Curso 

dentro do número de vagas, também poderá ser disponibilizada uma Lista de 

Espera, na qual os estudantes, por ordem de classificação, serão convocados à 

medida que surgirem novas vagas (eventuais desistências ao longo da execução do 

Curso). 

 

6. DOS BENEFÍCIOS: 

6.1 Certificado de tutor ao final do curso equivalente ao número de horas 

ministradas no curso; 

6.2. Bolsa no valor de R$ 400, 00 pelo período de até 08 meses.  

 

7. DAS VAGAS: 

Disciplinas Imediatas Cadastro de reserva 

História 1 2 

Física 1 2 

Geografia 1 2 

Química 1 2 

Biologia 1 2 

Matemática 1 2 

Redação 1 2 

Português 1 2 
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8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o 

Processo Seletivo, contidas neste Edital, nos comunicados e em outros a serem 

publicados. 

8.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações e 

comunicados referentes a este processo Seletivo no site da Ufac e na página do 

Pré-Enem. 

 

8.3  O candidato selecionado poderá obter informações referentes a este Processo 

Seletivo junto à coordenação do Pré-Enem “Tô” Na Ufac, em Cruzeiro do Sul, por 

meio do número (68) 99995-6399 das 8h às 12h ou das 14h às 17h. 

8.4  Será   obedecida   de   forma   rigorosa   a   ordem   de   classificação   para   o 

preenchimento das vagas. 

8.5 A comissão de seleção tem autonomia para realizar qualquer alteração neste 

Edital que julgue necessária, com o compromisso de torná-las públicas a todos os 

interessados. 

 

9. CRONOGRAMA 

 

Publicação do Edital                                0 05/03/2018 

Período de Inscrição 05 a 09/03/2018 

Divulgação da lista de inscritos 14/03/2018 

Prova didática 15/03 a 16/03/2018 

Resultado Parcial                                     2 17/2018 

Recurso contra a Prova Didática             0 19/03/2018 

Resultado Final                                        0 20/03/2018 

Reunião Pedagógica 22 e 23/03/2018 

Início das aulas 27/03/2018 

 

 

 

Prof. Dr. Enock da Silva Pessoa 

Pró-Reitor de Extensão e Cultura 

 

 


