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EDITAL INSTITUCIONAL – CAMPUS ANANINDEUA 

N° 01/2021 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS DO 

CURSO DE EXTENSÃO “DESCOMPLICAR É PRECISO: A 

INTERDICISPLINARIDADE COMO FACILITADORA NA PRODUÇÃO TEXTUAL 

PARA O ENEM”. 

 
O Diretor Geral do Campus Ananindeua, nomeado pela Portaria n° 637/2015, por meio 

de sua Coordenação de Extensão, no uso de suas atribuições legais, torna público o 

presente Edital de seleção para novos estudantes do curso de extensão 

“Descomplicar é Preciso: A Interdicisplinaridade como Facilitadora na Produção 

Textual para o ENEM”, curso preparatório específico para a prova de redação do 

Exame Nacional do Ensino Médio 2021. 

 

1. DO CURSO, NÚMERO DE VAGAS, PRÉ-REQUISITOS E DURAÇÃO. 
 

1.1. O curso, bem como o número de vagas, período de realização e os pré-requisitos 

e duração estão descritos no anexo I. 

 
2. DA INSCRIÇÃO E DA MATRÍCULA. 

 

2.1. Poderão se inscrever no processo seletivo os candidatos que se adequarem aos 

pré-requisitos estabelecidos no anexo l deste Edital. 

2.2. Não haverá cobrança de taxa de inscrição, matrícula e mensalidade. 
 

2.3. As inscrições serão realizadas virtualmente em link disponível no portal 

www.ananindeua.ifpa.edu.br, onde será direcionado para o link de inscrição, no 

dia 01/03/2021. 

 
2.4 Para a matrícula os alunos classificados nas vagas deverão encaminhar os 

documentos pessoais e a ficha de inscrição assinada para o e-mail 

projetodescomplicarepreciso@gmail.com no prazo de matrícula indicado no item 6 

(cronograma) deste edital. 

2.5 A documentação para efetivar a matrícula dos candidatos aprovados deverá ser 

apresentada no período entre 03/03/2021 (quarta-feira) a 05/03/2021 (sexta-feira) 

em cópia digital (em arquivo pdf único), sendo que a não apresentação de qualquer 

um dos documentos exigidos levará à perda da vaga e ao não aceite da matrícula. 

http://www.ananindeua.ifpa.edu.br/
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2.6 Os documentos exigidos são: 

 
I. Ficha de inscrição preenchida e assinada. Em caso de alunos menores de idade 

deverá constar a assinatura dos pais e/ou responsáveis. (Anexo II – Ficha de 

inscrição). 

II. Carteira de identidade ou documento oficial com foto; 

III. CPF; 

IV. Comprovante de residência; 

V. Comprovante de pré-requisito do público alvo (anexo l do edital: certificado de 

conclusão do Ensino Médio ou comprovante de matrícula de que está cursando 

o 3º ano do Ensino Médio em 2021 ou ainda comprovante de matrícula de aluno 

concluinte do 2º ano do ensino médio – Somente para alunos internos do IFPA - 

Ananindeua); 

2.7 Serão   anuladas   as   inscrições/matrículas   que  não  obedecerem às 

determinações contidas neste Edital. 

 
3.      DA SELEÇÃO. 

 

3.5 A seleção dos candidatos ocorrerá por meio de processo seletivo 

simplificado de acordo com a ordem de chegada no preenchimento do 

formulário de inscrição. 

3.6 O processo seletivo classificará a quantidade de candidatos 

correspondente ao número de vagas estabelecidas, sendo que os candidatos 

que estiverem fora do número de vagas constarão automaticamente na lista de 

espera. 

3.7 Os candidatos cadastrados na lista de espera poderão ser chamados em 

caso de desistências ou pelo não cumprimento do mínimo de 75% de frequência 

ao mês. Neste caso, os candidatos convocados, a posteriori, serão contactados 

por telefone ou e-mail, para que encaminhem para o endereço 

projetodescomplicarepreciso@gmail.com a ficha de inscrição e os documentos 

pessoais descritos no item 2.6. 

3.8 A lista de classificação será publicada no endereço 

www.ananindeua.ifpa.edu.br no dia 02 de março de 2021. 

3.9 Também será divulgada na referida data uma lista de espera dos 

candidatos aprovados e não classificados no número de vagas. 

 
4.      DA CERTIFICAÇÃO. 

mailto:projetodescomplicarepreciso@gmail.com
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4.1 Somente terá direito ao certificado o aluno que obtiver o mínimo de 75% de 

frequência global no curso, conforme critérios de avaliação definidos no Projeto do 

Curso. 

 
 

5.    DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 
5.1 O candidato inscrito assume a aceitação total das normas constantes neste Edital. 

 
5.2 Caberá à Coordenação do curso de Extensão DESCOMPLICAR É PRECISO: A 

interdicisplinaridade como facilitadora na produção textual para o ENEM, a 

responsabilidade de zelar pela lisura do processo seletivo. 

 

 
6.    DO CRONOGRAMA. 

 
 

ETAPAS DATA / PERÍODO 

Lançamento do edital 26 de fevereiro de 2021 

Dia da inscrição 01 de março de 2021. 

Resultado dos alunos classificados e do 

cadastro de reserva 

02 de março de 2021. 

Período de matrícula De 03 a 05 de março de 2021. 

Início das aulas 10 de março de 2021. 

 
 
 

 
Ananindeua, 26 de fevereiro de 2021. 

 
 
 

Gerson Nazaré Cruz Moutinho 
Diretor Geral do Campus Ananindeua 
Portaria nº 637 /2015-GAB Reitoria, de 

DOU 04/05/2015 

 

            Obs.: O Documento original está assinado no Campus Ananindeua-IFPA. 
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ANEXO I 
 

Curso Objetivos Número 
de 

vagas 

Período de 
realização 

Dias/Horários 

Pré-requisitos/Público- Alvo Modalidade/Carga 
Horária 

Curso de Redação 

DESCOMPLICAR É 

PRECISO. 

O projeto Descomplicar é preciso tem como 

objetivo o ensino - aprendizagem e o 

aperfeiçoamento das redações preparatórias 

para o Exame Nacional do Ensino Médio - 

ENEM, promovendo o conhecimento adequado 

para o desenvolvimento dos alunos em relação 

à escrita. 

Para tal, a base do curso será a 

interdisciplinaridade, abordando prováveis 

propostas de temas que estão em repercussão 

na atualidade no Brasil, a partir da discussão 

do tema com convidados especialistas com a 

intenção de aprimorar os conhecimentos 

adquiridos durante o percurso escolar do 

estudante, para que possam discutir e 

argumentar de forma padronizada segundo as 

diretrizes avaliativas 

Público 

interno: 

35 vagas. 

Público 

externo: 

15 vagas 

 
Total: 

50 vagas. 

Período: 10/03/2021 a 

03/11/2021 

Dia: Quarta-feira. 

 
Horário: 17h00min 

às 19h00min. 

 

Local: Plataforma 

Google Meet. 

Pré-requisitos: Certificado de conclusão 

do Ensino Médio ou comprovante de 

matrícula de que está cursando o 3º ano do 

Ensino Médio em 2021 ou ainda 

comprovante de matrícula de aluno 

concluinte do 2º ano do ensino médio – 

Somente para alunos internos do IFPA- 

Ananindeua. 

Modalidade: 

Remoto 

Carga horária 

semanal: 

03h00min. 

Carga Horária 

total: 90h00min 

   Público alvo - Comunidade interna do 

IFPA – Ananindeua: 

   Discentes regularmente matriculados nos 

cursos integrados em Informática e Meio 

Ambiente. 

   
Comunidade externa: 

   
Alunos com o Ensino Médio concluído ou 

cursando a última série (3º ano), 

apresentando documento comprobatório. 
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ANEXO  II 

FICHA DE MATRÍCULA 

CURSO DE EXTENSÃO – DESCOMPLICAR É PRECISO 

 
 

1 - DADOS PESSOAIS 

Nome:  

Nome Social (opcional):    

Nascimento:  / / Naturalidade:    

Sexo:  (    ) Masc.   (   ) Fem. Idade:    

Identidade:  Órgão Emissor:    

 
 

Data  / /  

CPF:    

Endereço Residencial: 

Nacionalidade:  _ 

Rua/Av.:      nº  Compl.  

Bairro:    CEP:    -   

Cidade/UF.:   Telefone: Res. (  )     

Telefone: Cel :  E-mail:          

 

2 - ESCOLARIDADE 

 
Ensino Médio: ( ) Completo/ Data de Conclusão: 

( ) Concluinte em 2021/ Provável conclusão: 

( ) Aluno(a) concluinte do 2º ano do ensino médio 

 
 
 
 

Assinatura do Candidato ou responsável
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