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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - 
 

CAMPUS Belo Jardim 
 
 

EDITAL Nº 05/2021 - SELEÇÃO PRÓ-ENEM / IFPE EXTENSIVO - 2021 
 
A Direção Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco  

Campus Belo Jardim  faz saber ao público em geral da abertura das inscrições para o processo 

seletivo de estudantes que queiram ingressar no Curso de Extensão PRÓ-ENEM/IFPE  

EXTENSIVO- 2021 dessa instituição. 

 
1. DO OBJETIVO DO PROCESSO SELETIVO 

 
 
O presente processo seletivo tem como objetivo selecionar alunos da rede pública de ensino que 

queiram participar do Curso de Extensão que prepara alunos para exames vestibulares e para o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). As aulas serão ministradas no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco  Campus Belo Jardim de forma remota.(online 

(síncrona e assíncrona) 

 
2. DO PÚBLICO-ALVO 

 
 
Poderão participar do PRÓ-ENEM/IFPE  2021  alunos da rede pública que estão cursando o 3º 

ano do ensino médio e também aqueles que já o  concluíram. 

 
3. DAS VAGAS E HORÁRIOS DE AULA 

 
 
3.1 Serão oferecidas 100 (cem) vagas. 

3.2 As aulas acontecerão de segunda a quinta, das 19:30  às 21:30 horas. 

3.5 As aulas terão início dia 19/07/2021 

 

 

 

 

 

 
 
 



4. DAS INSCRIÇÕES / MATRÍCULAS 

4.1 As inscrições serão realizadas no período de 2 8 / 0 6 / 2 0 2 1  a  

0 9 / 0 7 / 2 0 2 1 a t r a v é s  do  endereço:  https://proenem.belojardim.ifpe.edu.br/inscricao  

 

4.2 O candidato deverá entrar no endereço https://proenem.belojardim.ifpe.edu.br/inscricao fazer 

a leitura  do edital e preencher a ficha de inscrição. 

4.3. Será exigida, para a realização da inscrição, a apresentação dos seguintes documentos: 

I. Cópia escaneada do documento original de identificação: RG ou Carteira nacional de  habilitação   

(CNH) frente e verso do candidato. 

III. Cópia escaneada do Histórico Escolar do Ensino Médio original (frente e verso) que 

apresente as notas dos três anos do ensino médio concluído, para quem já concluiu o ensino 

médio. Para os alunos que ainda não o concluíram, histórico escolar em que constem as notas do 

I e II anos.  

IV. Os documentos devem estar legíveis sob pena de indeferimento da inscrição. 

 

4.4 A responsabilidade pela legibilidade dos documentos é de total responsabilidade do 

candidato sob pena de indeferimento da inscrição. 

4.5 Os documentos enviados na inscrição serão aproveitados para a matrícula, a qual será feita 

após a seleção. 

 
5. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

 
 
A seleção dos estudantes ocorrerá pela análise do histórico escolar e análise socioeconômica.A 

análise socioeconômica dar-se-á com base nas informações prestadas pelos candidatos na ficha 

da inscrição. 

5.1. Os critérios de seleção do perfil do candidato: 

5.1.1 Histórico escolar: média aritmética das três séries do ensino médio (para alunos que já 

concluíram o ensino médio); média aritmética das duas séries do ensino médio(para alunos que 

ainda não concluíram o ensino médio). 

5.1.2 Renda familiar: em caso de empate, o preenchimento das vagas dar-se-á então do aluno 

com renda mais baixa para o de renda mais alta. 

5.1.3 Critério de desempate por idade: o candidato com uma idade maior ficará com a vaga. 

Os candidatos não selecionados farão parte da lista de reserva e serão convocados 

automaticamente após uma desistência ou desligamento de aluno. 

 
6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

O resultado do Processo Seletivo será divulgado no dia 12/07/2021. A ele, caberá recurso, a ser 

realizado nos dias 13/07/2021 e 14/07/2021,  dirigido à comissão de seleção do PRÓ- ENEM/IFPE 

Campus Belo Jardim,através do email: proenem2021@belojardim.ifpe.edu.br, , que decidirá de 

forma definitiva. 

 
 



O resultado final do Processo Seletivo, a cargo da comissão de seleção, será divulgado no site 

do IFPE (http://www.ifpe.edu.br/campus/belo-jardim), no dia 16/07/2021. 
 
7. DAS AULAS 

 
7.1 As aulas ocorrerão semanalmente nos seguintes dias e horários: de segunda a quinta-feira, 

das 19:30 às 21h30. 

7.2 As aulas terão início no dia 19 de julho de 2021. 
 

7.3 Os alunos deverão dispor de um equipamento(celular, tablet ou notebook), internet e também os 
seguintes aplicativos: google meet e google classroom, através dos quais as aulas e atividades 
ocorrerão. 

7.4. As aulas serão realizadas até a aplicação do ENEM 2021. 

 

8.OS REMANEJAMENTOS 
 
 
7.4 Caso ocorra desistência ou desligamento, poderá ser convocado o candidato que estiver na 

lista de espera, rigorosamente de acordo com a ordem de classificação. 

 
9. DO DESLIGAMENTO 

 
 
a. Durante o curso será avaliado o nível de interesse dos estudantes, podendo ser desligados 

aqueles que não apresentem grau de interesse compatível com os objetivos do programa. 

b. Os critérios utilizados para avaliar o grau de interesse dos estudantes serão a assiduidade e 

participação nos simulados. 

c..Por inassiduidade entende-se a falta injustificada em 10 dias consecutivos ou 30     alternados, 

durante a realização do curso. 

d. A assiduidade nas aulas será constatada mediante ata de presença diária. 
 
 
 
10. CRONOGRAMA 

 
Evento Data Local 

Divulgação Edital 25/06/2021 Site do IFPE  Campus Belo 
Jardim. 

Inscrições De 28/06/2021 a 
09/07/2021 

IFPE Campus Belo Jardim, através do 
endereço: 
http://proenem.belojardim.ifpe.edu.br/ 

Resultado da seleção 12/07/2021 Site do IFPE  Campus Belo Jardim. 
http://www.ifpe.edu.br/campus/belo-
jardim) 

Interposição de 
recursos 

 13 e 14/07/2021 IFPE Campus Belo Jardim, via email: 
proenem2021@belojardim.ifpe.edu.br 

. 

Resultado Final 16 de julho de 2021 Site do IFPE  Campus Belo Jardim. 
http://www.ifpe.edu.br/campus/belo-
jardim) 

Início das aulas  19 de julho de 2021 Aulas online via meet e google 
classroom 
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11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

a. As aulas do PRÓ-ENEM / IFPE 2021 constarão dos componentes curriculares cobrados no 

ENEM 2021 para a checagem de conhecimento em Ciências humanas, Ciências da natureza, 

Linguagens, códigos e suas tecnologias. 

b. Os casos omissos serão resolvidos, em última instância, pela Coordenação de extensão do 

campus Belo Jardim. 

 
 
 
Belo Jardim, 18 de junho de 2021. 
 
 

 
 

Profa. Joseane Laurentino de Brito  

SIAPE 1301921 

Presidente da comissão do PROIFPE 

Portaria CBIJ/IFPE n. 106 de 17/06/2021 

 

 

 

 

Profa. Erica da Silva Costa 

SIAPE no. 3064588 

Membro da comissão do PROIFPE 

 
 

 
 

 
 

Profa.  Raquel Filgueira  Cabral 
SIAPE no. 1125494 

Membro da comissão do PROIFPE       
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Marcos Antônio Germano do Nascimento

Diretor-Geral do IFPE Campus Belo Jardim
Portaria nº 495, de 30/04/2020
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