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CURSINHO POPULAR DA UNIFESSPA ABRE INSCRIÇÕES EM XINGUARA 

 

O Emancipa Multicampi abre inscrições para o campus da Unifesspa em Xinguara. 

Serão ofertadas 80 vagas e os interessados podem se inscrever na Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura - SEMED, Rua Cecília Meireles, 540 – Centro, Xinguara no 

período de 11 a 18 de março de 2020, de 7h00 às 13h00. 

Poderão se inscrever aqueles estudantes dispostos a participarem do preparatório 

para o Enem e outros vestibulares. Para concorrer à vaga, deverão ser entregues no ato 

da inscrição: 

 

1. Ficha de inscrição preenchida e assinada; 

2. Xerox de documento pessoal com foto (RG ou CNH); 

3. Xerox de comprovante de que estuda ou concluiu o ensino médio em escola 

pública (histórico, declaração da escola ou diploma de conclusão). 

 

Os pré-requisitos pedidos são de que o estudante tenha concluído ensino médio 

em escola pública, não tenha cursado ou ter concluído o ensino superior e não estar em 

cursinho privado. A seleção dos interessados acontecerá por sorteio, caso o número de 

inscritos ultrapasse a quantidade de vagas ofertadas. 

 

Conhecendo o Cursinho Preparatório 

 

O Movimento de Educação Popular existe na Unifesspa desde o ano de 2012. Já 

atendeu 1,5 mil alunos e teve mais de 300 candidatos aprovados em processos seletivos 

de universidades públicas e privadas. Seu surgimento está ligado à Rede Emancipa, um 

movimento social de educação popular no Brasil desde 2007, que oferece cursinhos pré-

vestibulares gratuitos especialmente a estudantes de escolas públicas. Desde 2015, a 

Unifesspa assegura bolsas aos estudantes que atuam como educadores no cursinho, sob 

a coordenação do professor Rigler Aragão. Já em Xinguara estará sob a supervisão do 
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professor Flavio Gatti. Para este ano, alguns professores da rede municipal estão sendo 

convidados para participarem como voluntários e assim todas as disciplinas sejam 

contempladas. O cronograma fica assim organizado: 

 

Inscrições 
11 a 18 de março de 2020 

7h00 às 13h00 

Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura - SEMED, 
Rua Cecília Meireles, 540 – 
Centro, Xinguara 

Sorteio das 
vagas 

19/03/2020 – 19h00 Escola Acy de Barros Pereira 

Aula 
Inaugural 

25/03 – 19h00 
Câmara de Vereadores de 

Xinguara 

Início das 
aulas 

30/03 – 19h00 às 22h00 Escola Acy de Barros Pereira 

 

As aulas acontecerão no período noturno, todas às segundas-feiras, quartas-feiras 

e sextas-feiras, das 19h00 às 22h00, na Escola Acy de Barros Pereira. Maiores 

informações pelo e-mail: emancipaxinguara@gmail.com. 

 

Serviço: 

Inscrições para o cursinho popular Emancipa Multicampi em Xinguara 
Período: 11 a 18 de março 
Horário: 7h00 às 13h00 
Local: Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMED de Xinguara, Rua Cecília 
Meireles, 540 – Centro, Xinguara – PA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flavio Gatti 

Coordenador Emancipa Unifesspa/ IETU/ Xinguara 

Portaria nº 012/2020 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

DADOS PESSOAIS: 

1) Nome completo: ___________________________________________________________ 

2) Telefone: (_____) _________________________________________________________ 

3) E-mail: _________________________________________________________________ 

4) Data de Nascimento: _____/_____/_____ 

5) Gênero: (     ) Masculino   (     ) Feminino 

6) Cidade/ Estado de nascimento: ______________________________________________ 

7) Endereço Residencial: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8) A casa onde você mora é: 

(     ) Alugada  (     ) Cedida    (     ) Própria 

 
9) Quantas pessoas moram na sua casa, contando com você? 

(     ) Moro sozinho (a)   (    ) 2 pessoas  (    ) 3 pessoas 

(     ) 4 pessoas    (    ) 5 pessoas  (    ) Mais de 5 pessoas 

 
10) Você trabalha ou já trabalhou? * 

(    ) Sim  (     ) Não 

 

11) Carteira assinada? 

(     ) Sim  (     ) Não 

 
12) A soma de sua renda mensal com a renda mensal das pessoas que moram com você? * 

(    ) Até 1 salário mínimo  (    ) De 2 a 3 salários mínimos (    ) De 4 a 6 salários mínimos 

(    ) De 6 a 9 salários mínimos 

 

13) Você já concluiu o Ensino Médio Regular? * 

(    ) Sim   (    ) Não 



14) Em que tipo de estabelecimento cursou ou está cursando? * 

(    ) Somente em Escola da rede pública (    ) A maior parte, em Escola da rede pública. 

(    ) A maior parte, em Escola da rede privada (    ) Somente em Escola da rede privada. 

 

15) Já prestou vestibular ou fez a prova do ENEM antes? * 

(    ) Sim  (    ) Não 

 

16) Se estudou em Escola da rede privada, você contou com algum tipo de bolsa de 

estudos? * 

(    ) Sim, integral   (    ) Sim, parcial  (    ) Não 

 

17) Cursa ou já cursou o ensino superior? * 

(    ) Sim    (    ) Não 

 

 

 

 

 

Xinguara, ____ de março de 2020. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do (a) candidato (a) 


