
 

1. HISTÓRIA DO CURSO 

 

   1.1 ORIGEM 
 

O Curso PRÉ-VEST/UENF foi criado em outubro de 1995, a partir da iniciativa de 
estudantes de graduação voluntários, auxiliados por pós-graduandos e professores da UENF, 
com o objetivo de preparar estudantes carentes financeiramente da região para o concurso 
vestibular da UENF. 

Neste curso, os alunos isentos de taxas de mensalidade, assistem aulas de segunda a 
sexta-feira no período noturno e aos sábados no período diurno. O número de vagas é ilimitado. 

Em função da imensa procura verificada a partir de 1996, fez-se necessário estabelecer 
um processo seletivo com o objetivo de selecionar dentre os inscritos, aqueles considerados 
carentes. 

Este processo de seleção é amplamente divulgado na região através dos meios de 
comunicação em massa: rádio, jornal, televisão e internet. 

As etapas do concurso que dizem respeito à situação social e econômica do candidato 
são realizadas em conjunto com o Serviço Social da Universidade Estadual do Norte Fluminense 
- UENF, sendo estas: análise socioeconômica, prova objetiva (eliminatória), possível visita 
domiciliar e sorteio para classificação final. 

O dinheiro arrecadado através das inscrições é totalmente revertido para a manutenção 
do curso, durante todo o ano letivo sendo aplicado, sua maior porcentagem, em xerox, 
manutenção de equipamentos, além de outros materiais do consumo que se fazem necessários. 
 

   1.2 VISÃO 
 

    O PRÉ-VEST, curso gratuito, sem fins lucrativos, idealizado, coordenado e mantido 
essencialmente por acadêmicos, todos voluntários, visa a redução da discrepância entre as 
chances reais de acesso destes estudantes, em geral, advindos de escolas públicas, em relação 
aos alunos com nível socioeconômico mais privilegiado. Através destas ações o Curso pode 
proporcionar a estas pessoas a oportunidade e satisfação de continuar o seu processo de 
desenvolvimento cultural e profissional perante a sociedade. Registrando resultados positivos 
desde a sua criação, o Programa vem mantendo uma média de 80% de aprovação de seus 
alunos nos últimos vestibulares de universidades públicas. 
 

    1.3 APROVAÇÕES 
 

    Em média o PRÉ-VEST mantém uma média de 80% de aprovação. No vestibular de 2019, até 
o momento já contabilizamos diversas aprovações na UENF, UFF, IFF dentre outras instituições 
de Ensino. 
 

2 O CURSO 

 



     2.1    O VESTIBULAR 
 

    O vestibular é considerado, pela maioria das Universidades Públicas brasileiras, como o único 
meio de acesso ao seu quadro de alunos. Especificamente, no Estado do Rio de Janeiro, as 
Universidades, além de outras Instituições Públicas de Ensino Superior, elaboram processos 
seletivos unicamente baseados em Concursos Vestibulares. 
    O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) promovido pelo Ministério de Educação e Cultura 
(MEC) tem sido usado como critério de seleção para o ingresso no ensino superior, seja 
complementando ou substituindo o vestibular. 
    As principais Universidades e Institutos do Estado do Rio de Janeiro já estão utilizando o 
ENEM de maneira integral ou complementar. 
Visando isto, o PRÉ-VEST/UENF, desde 2010 vem preparando seus alunos com os conteúdos, 
competências e habilidades exigidos no ENEM. 
 

     2.2     AS REGRAS 
 

    2.2.1  HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  
 

De segunda a sexta-feira: 18h15min às 22h00min e aos sábados 8h às 18h. 
É exigido, um mínimo de 75% de frequência no total de aulas mensais. 
Caso, não seja justificado um percentual menos de 75%, será considerada infração grave 

podendo, o aluno, perder sua vaga. 
 

  2.2.2   COMPORTAMENTO 
 

    Respeitar os colegas, professores, bolsistas, colaboradores e servidores da UENF; Zelar pelo 
patrimônio do curso e da Universidade. Respeitar prazos, normas e as regras gerais; Manter 
atitudes compatíveis com a moralidade ou a dignidade. 
    A não observação das normas de bons costumes, será considerada infração grave  podendo, 
o aluno, perder sua vaga. 
 

  2.3   SIMULADOS 
 

    Os simulados constarão de questões objetivas e/ou discursivas, versando sobre os conteúdos 
básicos lecionados (cronograma) de disciplinas agrupadas nas quatro áreas determinadas pelas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 
Ciências da Natureza; Matemática e sua Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. 
    Cada simulado terá regras próprias tendo como base os editais dos vestibulares locais (UFF, 
IFF, UENF e UERJ). 
    O não cumprimento das normas de cada simulado será considerado infração grave podendo, 
o aluno, perder sua vaga. 
 



  2.4   DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

    O registro das sanções será feito na ficha do aluno e estes, serão avaliados através de reunião 
da coordenação, em caso de desligamento do curso. 
 

QUEM PODE PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO?  

Alunos que estejam no 3º ano do Ensino Médio ou pessoas que já o tenham concluído.  

COMO AS AULAS IRÃO ACONTECER ESTE ANO?  

As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira: 18h15min às 22h00min. A princípio, as aulas 

serão on-line por meio da plataforma meet.   

O PRÉ-VESTIBULAR É GRATUITO?  

Sim, o Pré-vest/UENF é um curso GRATUITO, em que o candidato só deverá pagar o 

valor da inscrição (valor de 20,00).  

  

O CANDIDATO QUE QUISER REALIZAR A INSCRIÇÃO DEVERÁ FICAR ATENTO 

AOS PRAZOS:  

• A inscrição para o Pré-Vest/UENF terá INÍCIO no dia 01 de fevereiro de 2021 e 

TERMINARÁ no dia 01 de março de 2021.   

• Serão ofertadas 90 vagas;  

• O valor da inscrição será de 20,00.  

• As aulas estão previstas para começar no dia 22 de março (havendo qualquer 

mudança, informaremos em nossos meios de comunicação – Instagram e site 

oficial da UENF).  

• Os alunos serão contemplados para as vagas por meio de SORTEIO, que ocorrerá 

no dia 18 de MARÇO.  

• A lista com o nome de alunos que efetuaram a inscrição CORRETAMENTE 

(inscrição e pagamento) estará disponível em nossos meios de comunicação no 

dia 15 de MARÇO.  

• Os candidatos devem verificar se o seu nome saiu na lista de inscrição 

efetuada e, caso sua inscrição NÃO tenha sido efetuada, poderá RECORRER 



pelo e-mail (prevestuenf@gmail.com), no período de 15 de MARÇO a 17 de 

MARÇO para verificarmos qualquer divergência ou erro.  

• A lista de alunos contemplados pelo SORTEIO (RESULTADO FINAL) estará 

disponível nas redes sociais do PRÉ-VEST/UENF e no mural na sala do 

PréVest/UENF (prédio da Reitoria, sala 120) no dia 18 de MARÇO.  

• Caso tenha alguma desistência, publicaremos a reclassificação no dia 29/03 

(também será feito por sorteio para alunos não contemplados)  

  

COMO EFETUAR A INSCRIÇÃO E O PAGAMENTO?  

A inscrição poderá ser realizada VIRTUALMENTE OU PRESENCIALMENTE (com 

horário marcado pela equipe responsável), enquanto o pagamento com a entrega dos 

documentos SOMENTE será realizado PRESENCIALMENTE no dia e hora marcados 

pela equipe responsável pelo processo.  

Dessa forma, o candidato que preferir fazer sua inscrição VIRTUALMENTE poderá 

fazê-la pelo link:   

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIuRt8yiXczDYAfEC71LERvmG0EBe8GP 

l1630RdgA7  

Passos para realizar a inscrição:  

1- Acessar o link disponível e responder os campos com informações pessoais.  

2- Responder às perguntas de cunho socioeconômico (para a matrícula, podemos pedir 

qualquer documento capaz de atestar a veracidade das informações prestadas).  

3- Colocar os dados corretamente, principalmente o número para contato, pois 

marcaremos o pagamento da inscrição e a entrega dos documentos através dos 

números fornecidos.  

4- Levar os documentos de RG, CPF e declaração escolar ou carteira escolar, 

comprovando o ano de escolaridade cursado em 2021.  

OBSERVAÇÃO: A INSCRIÇÃO SÓ SERÁ EFETUADA APÓS O PAGAMENTO DA 

INSCRIÇÃO (VALOR DE 20,00).   

QUANDO O ALUNO FIZER A INSCRIÇÃO, ENTRAREMOS EM CONTATO PARA 

MARCAR DIA E HORÁRIO POSSÍVEL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E 

PAGAMENTO DA TAXA.  

**Só atenderemos com hora marcada para evitar aglomeração.  

https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeIuRt8yiXczDYAfEC71LERvmG0EBe8GPl1630RdgA7-dmYCw%2Fviewform%3Fusp%3Dpp_url&e=ATPobjNhomn6yob31KVky8FCAf32_WPVLythZ9YdMEYNL8DhbRAXB6s48QmbwdHTfQSQaFHMlmIVKwNOuSW_9w&s=1
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeIuRt8yiXczDYAfEC71LERvmG0EBe8GPl1630RdgA7-dmYCw%2Fviewform%3Fusp%3Dpp_url&e=ATPobjNhomn6yob31KVky8FCAf32_WPVLythZ9YdMEYNL8DhbRAXB6s48QmbwdHTfQSQaFHMlmIVKwNOuSW_9w&s=1
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeIuRt8yiXczDYAfEC71LERvmG0EBe8GPl1630RdgA7-dmYCw%2Fviewform%3Fusp%3Dpp_url&e=ATPobjNhomn6yob31KVky8FCAf32_WPVLythZ9YdMEYNL8DhbRAXB6s48QmbwdHTfQSQaFHMlmIVKwNOuSW_9w&s=1


  

NA FORMA PRESENCIAL, O ALUNO DEVERÁ: 

  

1- Levar cópia dos documentos de RG, CPF e declaração escolar ou carteira escolar, 

comprovando o ano de escolaridade cursado em 2021.  

3- Preencher formulário no ato da inscrição (levar sua própria caneta).  

2- Efetuar o pagamento no ato da inscrição (valor de 20,00).  

ATENÇÃO PARA AS DATAS PARA INSCRIÇÃO NA FORMA PRESENCIAL:  

Funcionaremos APENAS no período de 22 de FEVEREIRO a 25 de FEVEREIRO, 

nos respectivos dias e horários:  

Dias de 
Funcionamento  

SEGUNDA  
(22/02)  

TERÇA  
(23/02)  

QUARTA  
(24/02)  

QUINTA  
(25/02)  

Horário de 
Atendimento  

15h às 20h  15h às 20h  15h às 20h  15h às 20h  

  

**NA FORMA PRESENCIAL, SÓ ATENDEREMOS QUEM ESTIVER USANDO 

DEVIDAMENTE A MÁSCARA. SEGUIREMOS TODOS OS PROTOCOLOS DE 

SEGURANÇA.  

  

COMO CONFIRMO MINHA MATRÍCULA SE EU FOR CONTEMPLADO À VAGA NO 

PRÉ-VEST/UENF?  

O aluno que for contemplado confirmará sua matrícula PARTICIPANDO das aulas na 

PRIMEIRA SEMANA DE AULA (22/03/21 a 26/03/21). Portanto, o aluno que faltar 

nessa semana de aula, automaticamente estará eliminado, deixando sua vaga para 

a reclassificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA DO PRECESSO SELETIVO  

 

Eventos  Datas  

Inscrições virtuais  01/02/21 a 01/03/21  

Inscrições presenciais  22/02/21 a 25/02/21  

Listagem com as inscrições 
efetuadas corretamente  

15/03/21  

Prazo para recorrer caso o nome 
do candidato não tenha saído na 

lista de inscrições efetuadas.  

15/03/21 a 17/03/21  

Sorteio  18/03/21  

Lista de alunos contemplados  18/03/21  

Início das aulas  22/03/21  

Reclassificação  29/03/21  

  

Qualquer dúvida referente ao processo, o candidato deverá mandar e-mail para  

prevestuenf@gmail.com  

NOSSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO:  

@prevestuenf (Instagram)  

Portal da uenf – https://uenf.br/portal/  


