
  

Preparatório para ENEM e vestibulares - módulo Matemática 

Curso Horário* Carga horária Nº alunos 

Preparatório para 

ENEM e 

vestibulares - 

módulo 

Matemática 

ATIVIDADES NO 

MOODLE/ 

encontros para 

dúvidas 

previamente 

agendados para 

terça e 

quarta à noite e 

aulas gravadas. 

 

64 horas 1 TURMA DE 40 

ALUNOS 

*Programação prevista, podendo ser alterada conforme interesse e necessidade da 

instituição. 

O curso PREPARATÓRIO PARA O ENEM – MATEMÁTICA é um cursinho pré-

vestibular gratuito na modalidade EaD dirigido revisão do conteúdo de Matemática para 

o ENEM. Além de fazer parte do currículo obrigatório de todas as etapas da Educação 

Básica e vestibulares, a Matemática é uma ciência presente em vários segmentos do 

cotidiano, assim seu o ensino deve ser significativo e contextualizado, e ainda estabelecer 

relações com a realidade e o mundo em que está inserido o cursista, bem como com as 

outras áreas do saber. O curso tem a carga horária total de 64 horas 

 



com aulas assíncronas e encontros programados para resolução de dúvidas com os 

professores terça-feira e quarta-feira, das 19h00 às 21:00; 

 Avaliação: Frequência mínima em 75% nos encontros online e realização, com 

aproveitamento satisfatório, de 70% das atividades propostas. 

• Aulas Assíncronas: São as aulas da plataforma com os materiais didáticos sem o 

encontro “ao vivo” com o professor. 

• Somente será aprovado, o aluno que obtiver o mínimo de 75% de frequência 

global no curso e desempenho satisfatório (igual ou maior que 6,00), conforme 

critérios de avaliação definidos no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 

• É necessário equipamento e internet própria para acompanhar as atividades na 

plataforma e os encontros de videoconferência 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

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

requisitos estabelecidos no Item 1.4 deste Edital: 

• Escolaridade mínima 2º ano do ensino médio; 

• Idade mínima: 16 anos; 

• É necessário equipamento e internet própria para acompanhar as atividades na 

plataforma e os encontros de videoconferência; 

2.2 Recomenda-se que o candidato esteja familiarizado com acesso a Plataformas Online, 

Redes Sociais e conhecimento de informática 

2.5 Documentação a ser enviada no FORMULÁRIO de inscrição de forma legível: 

• Carteira de identidade ou documento oficial com foto (RG completo, frente e 

verso); 

• CPF (pode ser junto com o RG ou CNH); 

• Comprovante de endereço recente; 

• Comprovante de escolaridade: Diploma de ensino Fundamental ou nível de 

escolaridade acima. Comprovante emitido em 2021 de matrícula ou atestado ou 

boletim do ensino médio ou Declaração de Conclusão, ou nível de escolaridade 

acima. 



• Para candidato menor de idade: o responsável legal deve escrever uma declaração 

contendo nome completo e RG, digitada ou manuscrita assinada, autorizando o 

aluno a ser matriculado caso venha a ser selecionado. 

• Para candidato menor de idade: carteira de identidade ou documento oficial com 

foto do responsável legal. 

• Para candidato portador de deficiência: Laudo médico recente no caso daqueles 

que concorreram às vagas reservadas para candidatos com deficiência; 


