Abertas as inscrições do processo seletivo
para alunos e instrutores no PréUniversitário Humanista

O Pre-Universitário Humanista, uma parceria entre a Fundação Gorceix/UFOP/Prefeitura de Ouro Preto,
visa oferecer oportunidade às pessoas que querem ingressar na universidade e não têm condições
financeiras de custear um pré-vestibular. Portanto, as aulas são gratuitas e destinadas, destinadas a
estudantes do 3° ano ou que já concluíram o Ensino Médio.

Processo seletivo para alunos
As inscrições podem ser realizadas até 3 de abril, de forma gratuita, pelo formulário online, clicando aqui
link.
Os resultados serão divulgados no Facebook Pré-Universitário Humanista e no instagram Pré-Universitário
Humanista
As aulas são gratuitas e acontecerão de forma presencial. O cursinho oferta 240 vagas, sendo 200 para
Ouro Preto e 40 para Cachoeira do Campo, destinadas a estudantes do 3° ano ou que já concluíram o
Ensino Médio.
Como algumas escolas estão com o calendário acadêmico alterado, com previsão de início de um novo
ano letivo em Maio, , os alunos que se enquadram nesta situação terão que apresentar o comprovante em
Maio que estão no 3o ano."
Em Ouro Preto, os encontros serão no Departamento de Geologia, no Campus Morro do Cruzeiro, e na
Escola de Minas, no Centro Histórico, nos turnos da manhã (das 7h30 às 11h50) e da noite (das 19h às
22h10).

Processo seletivo para instrutores
Vão ser selecionados 20 estudantes de graduação da UFOP para atuar como instrutores no cursinho. As
vagas são distribuídas por área do conhecimento: linguagens e suas tecnologias, matemática, ciências da
natureza e ciências humanas.
Os interessados devem estar cursando a partir do segundo semestre da graduação, ter coeficiente igual
ou maior que 6,0 e não possuir outra bolsa remunerada, exceto as ligadas à Prace. A bolsa ofertada é de
R$ 650 reais mensais.
A seleção vai acontecer em duas etapas: análise de currículo e realização de uma prova didática.
Para fazer a inscrição online, clique aqui
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