
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA  
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

 

EDITAL N. 002, DE 12 DE MARÇO DE 2018 

A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria torna pública a 

abertura do processo seletivo para o curso “Pré-Universitário Popular Alternativa – Edição 

2018”, conforme estabelecido no presente Edital. 

1 Os processos regulados pelo presente edital obedecerão ao seguinte cronograma: 

Publicação do Edital no site e no Facebook do Alternativa e no site da Pró-
Reitoria de Extensão. 

12/03/2018 

Período de inscrição, com entrega do questionário socioeconômico e toda a 
documentação do(a) candidato(a) 

14/03/2018 a 29/03/2018 

Disponibilização de cópia impressa do questionário socioeconômico na 
portaria do Prédio da Antiga Reitoria 

14/03/2018 a 29/03/2018 

Entrevista dos(as) candidatos(as) 19/03/2018 a 02/04/2018 

Divulgação da listagem dos(as) selecionados(as) e suplentes na página e no 
Facebook do Alternativa e no site da Pró-Reitoria de Extensão. 

03/04/2018 

Período para interposição de recursos 04/04/2018 a 05/04/2018 

Avaliação dos recursos 06/04/2018 

Divulgação da listagem final dos(as) selecionados(as) e suplentes na página 
e no Facebook do Alternativa e no site da Pró-Reitoria de Extensão 

09/04/2018 

Início das aulas 09/04/2018 

2 Serão oferecidas 150 vagas para início imediato no curso “Pré-Universitário Popular 

Alternativa” e mais até 80 vagas para suplentes. 

3 Poderão se inscrever candidatos que estão cursando ou que já concluíram o 3º ano 

do Ensino Médio, que não tenham concluído nenhum curso superior. 

4 As inscrições serão realizadas no período de 14 a 29 de março de 2018, de segunda 

a sexta-feira, no horário das 19h às 22h, e nos sábados, no horário das 14h às 17h, no 

prédio da Antiga Reitoria (Rua Floriano Peixoto, 1184, Centro, Santa Maria, RS). 

5 No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, a 



documentação indicada abaixo: 

I questionário socioeconômico (Anexo 1) devidamente preenchido e assinado; 

II cópia da Cédula de Identidade (CI/RG), ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 

ou da Carteira de Trabalho, ou do Passaporte, ou da Carteira Profissional do candidato; 

III cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF/CIC) do candidato, caso não conste na 

Cédula de Identidade; 

IV cópia do Comprovante de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, ou 

atestado/comprovante de estar cursando o 3º ano do Ensino Médio em escola pública ou em 

escola particular, nesse caso com a comprovação de gratuidade. Para alunos de escola 

pública que, no ato da inscrição, estiverem finalizando o 2º ano do Ensino Médio, atestado de 

provável aprovação. 

V cópia de um (01) comprovante de residência no município de Santa Maria, RS (conta 

de água, luz, telefone ou recibo de aluguel). Caso o candidato resida em moradia alugada ou 

cedida, deve apresentar uma declaração de residência, assinada pelo proprietário do imóvel 

ou pelo agente imobiliário. Caso o candidato não resida em Santa Maria no momento da 

inscrição, deverá justificar por escrito como comparecerá às aulas durante o curso. 

VI cópia mais recente das faturas de: 

a) Água, luz, telefone, celular, internet e recibo de aluguel (se for o caso); 

b) Em caso de moradia própria, apresentar cópia do IPTU; 

c) Em caso de posse de veículo, apresentar cópia do IPVA; 

d) Caso haja despesas fixas devido à doença na família, apresentar comprovação com 

documentos (receitas médicas, auxílio doença) e relação dos custos com medicação e 

consultas, se possível com comprovação. 

VII cópia de um Documento de Identidade (qualquer um dos listados no item 5-II), do 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) e da Carteira de Trabalho, para os que a tiverem, de 

TODOS os membros que compõem o grupo familiar com renda compartilhada. Para os que 

não possuírem tais documentos, cópia da certidão de nascimento; 

VIII cópia do comprovante de renda individual e/ou familiar de TODOS os residentes 

domiciliares maiores de 16 (dezesseis) anos (candidato, pais, irmãos, cônjuges, avós etc.), 

nas seguintes situações: 

a) Se assalariado: cópia do contracheque ou Carteira de Trabalho (páginas com foto, 

dados de identificação, contrato de trabalho ou dispensa e da página seguinte, mesmo em 

branco); ou declaração do empregador autenticada; 

b) Se não assalariado e/ou estudante maior de 18 (dezoito) anos: carteira de trabalho 

para comprovar, com cópias das páginas iniciais de identificação, do último contrato e da 

página seguinte em branco; 

c) Se menor aprendiz, comprovação do estágio mediante declaração da empresa 

contratante; 

d) Se agricultor, bloco de produtor rural e comprovação da renda total e per capita 



emitida pelo sindicato rural no qual está cadastrado; 

e) Se autônomo, carnê do INSS atualizado; 

f) Se aposentado, comprovante dos proventos; 

g) Se trabalhador informal, cópia da Carteira de Trabalho (das páginas com foto, dados 

de identificação, contrato de trabalho ou dispensa e da página seguinte, mesmo em branco) 

e declaração de renda mensal, redigida de próprio punho (modelo disponível no site do Pré-

Universitário Popular Alternativa); 

h) Se pensionista, cópia do último recibo.  

IX Caso o candidato receba ajuda financeira, sem comprovação oficial, deverá declarar 

essa renda também no questionário socioeconômico. 

X Uma foto 3x4 recente. 

XI Caso esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

(CadÚnico), apresentar o número do cadastro da família ou algum documento comprobatório 

do mesmo. 

6 Para fins de pré-seleção, o limite de renda familiar mensal per capita (por pessoa) é 

de até R$ 1.500,00. 

7 A autenticidade das informações prestadas e da documentação solicitada neste edital 

é de inteira responsabilidade do candidato e/ou dos responsáveis. Os questionários 

socioeconômicos e documentos que estiverem ilegíveis, adulterados ou que não atenderem 

às especificações estabelecidas caracterizarão omissão na informação, implicando no 

indeferimento do pedido. 

8 O questionário socioeconômico estará disponível também na forma on-line nos 

seguintes endereços: ufsm.br/alternativa, facebook.com/PreUniversitarioPopularAlternativa e 

ufsm.br/pre; e também poderá ser retirado na forma impressa, sem ônus para os candidatos, 

no período de 14 a 29 de março de 2018, na Portaria do Prédio da Antiga Reitoria, entre 

segunda e sexta-feira, das 7 às 22 horas, e aos sábados, das 7 às 18 horas.  

9 A seleção dos candidatos acontecerá em duas etapas: 

Etapa 1 – Análise da documentação (o candidato deverá entregar o questionário 

socioeconômico com todas as cópias reprográficas (xerox) da documentação solicitada, no 

período e local indicados no item 4 deste edital. 

Etapa 2 – Os candidatos que atenderem aos critérios previstos pelo questionário 

socioeconômico passarão por entrevista, com roteiro semiestruturado, a se realizar entre os 

dias 19 de março a 02 de abril de 2018, em dia e horário a ser definido no momento da 

inscrição. 

10 Os critérios de classificação levarão em conta: a situação sociofamiliar de cada 

candidato, cuja avaliação se dará por meio do exame da documentação individual e da 

entrevista; e a formação educacional do candidato, necessariamente de nível médio, em 

escola pública, ou em escola particular com comprovação de gratuidade ou bolsa de estudos 

integral, sem conclusão de nenhum curso superior.  



10.1 O candidato que já efetuou matrícula e/ou frequentou curso de Ensino Superior sem 

ter concluído o mesmo, deverá apresentar documentação comprobatória, elaborando 

justificativa em campo específico no questionário. O candidato não poderá ter matrícula ativa 

ou trancamento em Instituição de Ensino Superior.  

11 Se identificada a necessidade de confirmação das informações prestadas, o candidato 

selecionado neste processo poderá receber visita in loco da comissão de avaliação, 

especificamente designada para este fim.  

12 A listagem preliminar dos selecionados e suplentes será publicada no dia 03 de 

abril de 2018 nos sites ufsm.br/alternativa e ufsm.br/pre, e estará disponível para consulta, 

na forma impressa, também no Prédio da Antiga Reitoria. 

13 Os candidatos não aprovados no processo seletivo poderão encaminhar recurso 

(modelo no Anexo II) no período de 04 a 05 de abril de 2018, para o que poderão solicitar o 

parecer descritivo resultante deste processo. 

14 A listagem final dos selecionados e suplentes será publicada no dia 09 de abril de 

2018 nos sites ufsm.br/alternativa e ufsm.br/pre, e estará disponível para consulta, na forma 

impressa, também no Prédio da Antiga Reitoria. 

15 As aulas terão início no dia 09 de abril de 2018, sendo ministradas nas dependências 

do Prédio da Antiga Reitoria, de segunda a sexta-feira, no horário das 19h às 22h45min, e 

aos sábados, no horário das 14 horas às 19 horas. 

15.1 O candidato deve estar ciente de que será necessário ter disponibilidade para realizar 

as atividades do projeto nos dias e horários acima definidos. 

16 Os candidatos selecionados receberão todo o material didático e apoio pedagógico 

durante o período em que frequentarem o curso. 

17 Outras informações estarão disponíveis nos sites ufsm.br/alternativa e 

www.ufsm.br/pre e poderão ser obtidas também pelo telefone (55) 9 9603-9989 ou pelo e-

mail alternativa.pvp@gmail.com, ou ainda, a partir do dia 14 de março de 2018, na secretaria 

do Alternativa, na sala 602 do prédio da Antiga Reitoria da UFSM, das 19 horas às 21 horas. 

18 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão da UFSM, 

juntamente com a Coordenação do Programa Pré-Universitário Popular Alternativa. 

 
Flavi Ferreira Lisbôa Filho, 

Pró-Reitor de Extensão 
  

http://www.ufsm.br/pre
mailto:alternativa.pvp@gmail.com


ANEXO I 
 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 2018 
 

LEIA TODO O QUESTIONÁRIO COM ATENÇÃO E PREENCHA TODOS OS 

CAMPOS EM LETRA DE FORMA, SEM RASURAR: 
 

1. Informações para contato: 

Nome completo: ______________________________________________________________ 

Rua:  Nº: _________ Complemento:_____________ 

Bairro: ___________________ CEP: ______Cidade: _______________________ 

Telefone/Celular: E-mail: _____________________________ 

 

2. Dados de identificação: 

RG:  CPF:  Idade:_____________ 

Nascimento: ____/____/______ Você tem filhos? (   ) Não    (   ) Sim. Quantos?_____ 

Estado civil: (   ) Solteiro/a  (   ) Casado/a   (   ) União estável   (   ) Divorciado/a   (   ) Viúvo/a. 

 

3. Ocupação: 

(  ) Estudante - Onde e qual grau de escolaridade você tem? _______________________  

(  ) Trabalhador(a) - Onde e qual a profissão que você exerce?______________________ 

(  ) Está desempregado/a. Há quanto tempo? ___________________________________ 

(  ) Outra situação. Qual?___________________________________________________ 

 

4. Forma de moradia: 

(   ) Própria     (   ) Alugada     (   ) Cedida    (   ) Outra situação. Qual?____________________ 

 

5. Sobre suas despesas mensais e condições socioeconômicas – preencha conforme as 

faturas de contas e documentação apresentada: 

 Qual a renda domiciliar total? R$ _____________  

 Qual a renda per capita? ___________ 

 

 

FOTO 3X4 



 Especifique os seguintes valores: 

Luz: R$____________  

Água: R$___________  

Condomínio: R$________  

IPTU: R$_____________  

Aluguel: R$___________  

Telefone: R$ __________ 

Internet: R$ ___________ 

IPVA: R$ _____________ 

Celular: R$ ____________ 

 

 Você utiliza transporte coletivo? 

(   ) Sim. Qual(is) linha(s) de ônibus você utiliza? ______________________________(   ) Não. 

 

 Você trabalha no sábado à tarde? (   ) Sim     (   ) Não. 

 

6. Outras informações pessoais: 

Já fez o ENEM? Quantas vezes? _____________  

Você tem acesso a internet? ___________ Qual é seu tempo utilização das redes? 

 

 Como você soube do Alternativa?  

(   ) Internet 

(   ) Rádio        

(   ) Divulgação na escola           

(   ) Cartaz      

(   ) Indicação de amigos       

(   ) Indicação de 

familiares         

(   ) Outro? ____________ 

 

 Em casos de indicações de amigos ou familiares, eles já foram alunos do Alternativa? 

(   ) Sim. Quem? _______________________(   ) Não. 

 

 Você já concorreu a seleções anteriores do Pré-Universitário Popular Alternativa? 

(   ) Não. 

(   ) Sim, completei o curso. Ano: ______________ 

(   ) Sim, mas não fui selecionado. Ano: __________ 

(   ) Sim, mas desisti de assistir as aulas. Ano: __________Se desistiu, justifique abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 Qual língua estrangeira você gostaria de cursar? (   ) Espanhol  (   )  Inglês 

 

 

 



QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO DE QUESTÕES ABERTAS 

Educação popular é, em resumo, uma perspectiva de educação que tem um caráter social, 

político, humano. Por tentar se aproximar do caráter de educação popular, o Alternativa não 

tem aulas apenas de exposição da matéria ou conteúdo, como alguns outros cursinhos pré-

universitários. Assim, temos palestras, oficinas e atividades práticas ou de naturezas variadas, 

que contam também com temáticas sociais pertinentes, como desigualdade social, opressões 

de vários tipos etc. O que você acha dessa proposta? Você está ciente de que o Alternativa 

trabalha com este tipo de abordagem? Tem interesse neste tipo de estudo? Justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fale um pouco sobre suas preferências no dia a dia. Quais são suas preferências de músicas, 

filmes e programas de TV, esportes, lazer etc.? Contribua; isso nos ajudará a construir um 

curso mais parecido com você. 

 

 

 

 

 

Quais temas relevantes para sua formação e sociedade você gostaria de discutir conosco ao 

longo do ano? Por quê? 

 

 

 

 

 

 



Você já definiu qual curso superior deseja cursar?     (   ) SIM    (   ) NÃO 

 Se marcar SIM, por qual motivo você escolheu esse curso? 

 

 

 

 

 Se marcar NÃO, aponte quais são as dificuldades que você tem para escolher: 

 

 

 

 

Utilize as linhas a seguir para justificar o seu pedido para ser aluno do curso Pré-Universitário 

Popular Alternativa, complementando com outras informações não contempladas neste 

questionário, se julgar necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As duas questões a seguir são destinadas exclusivamente a candidatos que já foram alunos do 

Alternativa em anos anteriores. Se você não foi nosso aluno, não irá respondê-las. 

 Qual(is) motivo(s) fazem você procurar novamente o Alternativa? 

 

 

 

 

 Como você avalia o seu desempenho enquanto aluno do Pré-Universitário Popular 

Alternativa, levando em conta aspectos como: (1) assiduidade; (2) relacionamento com 

colegas, educadores,(as) e coordenadores(as) do projeto; (3) acompanhamento das 

aulas e participação em atividades extraclasse. 

 

 

 

 



Situação familiar: 

Neste quadro, você deve colocar primeiramente os seus dados e depois os dados de todos os membros da sua família (pais, irmãos, cônjuge, filhos...) que 
são dependentes da renda, lembrando que não pode faltar ninguém que more com você, em sua casa. O item “outras” se refere às outras rendas 
familiares provenientes de aluguel, arrendamento, Bolsa-Família etc. O item “informal” se refere aos rendimentos provenientes de trabalho informal, ou 
seja, sem vínculo empregatício. A seguir, é apresentado um EXEMPLO de preenchimento do formulário, COM OS PARENTES QUE MORAM COM 

VOCÊ. 

NOME PARENTESCO 
IDADE 
(ANOS) 

PROFISSÃO ESCOLARIDADE 

RENDA (COMPLETAR COM VALOR EM R$) 

FORMAL 

INFORMAL 
Salário 

Aposen-
tadoria 

Pensão Outros 

Fulano de Tal Brasil Eu 21  Estudante 
Ensino Médio 

completo 
- - R$ 300 - R$ 50 

Cicrana de Tal Brasil Mãe 46  Secretária 
Ensino 

Fundamental 
incompleto 

R$ 890 - R$ 300 - - 

Beltrano de Tal Brasil Irmão 16  Estudante 
Ensino Médio em 

andamento 
- - - - - 

Cicrano de Tal Brasil Primo 7 Estudante Educação infantil - - - - - 

Agora é sua vez. Preencha adequadamente as informações seguindo o modelo anterior. 

NOME PARENTESCO 
IDADE 
(ANOS) 

PROFISSÃO  ESCOLARIDADE 

RENDA (COMPLETAR COM VALOR EM R$) 

FORMAL 

INFORMAL 
Salário 

Aposen-
tadoria 

Pensão Outros 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 



DECLARAÇÃO 
 

Declaro, para os devidos fins, que todas as informações prestadas são 
verdadeiras, pelas quais me responsabilizo e coloco-me à disposição para possível 
visita domiciliar e fornecimento de maiores informações necessárias e condizentes com 
o processo seletivo do curso Pré-Universitário Popular Alternativa. 

Autorizo o uso de minha imagem (ou do candidato pelo qual sou responsável) 
para ser usada na divulgação das atividades do Alternativa, em meio virtual ou 
impresso. 

 

_______________________________________     _____________________,___/___/______. 

             Assinatura do candidato                                                            Local e data 

 

_______________________________________     _____________________,___/___/______. 

             Assinatura do responsável legal                                                Local e data 

           (em caso de menores de 18 anos)                                                       

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PARA USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO  

 

Código:__________________________________________________Data: ____/____/______ 

Parecer descritivo acerca do candidato:____________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Entrevistadores: ______________________________________________________________. 



ANEXO II 

 

Recurso ao resultado do processo seletivo  
do Curso Pré-Universitário Popular Alternativa - Edição 2018 

 

  Eu, [nome completo], RG [número], CPF [número], com base 

nas informações prestadas e na documentação entregue no ato de minha 

inscrição para o Curso Pré-Universitário Popular Alternativa - Edição 2018, 

solicito revisão do resultado expresso no parecer descritivo resultante do 

processo seletivo a que me submeti, tendo em vista que [aponte a 

inconsistência verificada no parecer, se houver, ou outra justificativa para a 

obtenção da vaga]. 

 

 

[Local e data] 

 

 

[Assinatura]  


