
EDITAL 2019 
PROJETO INTERAÇÃO 

 
1. PROJETO INTERAÇÃO 

 
O Projeto Interação (PI) surgiu em 2005, fruto da união de estudantes das universidades 

públicas de Pernambuco, com o objetivo maior de ajudar no ingresso às universidades públicas 
os alunos em condições de vulnerabilidade socioeconômica, prejudicados, na sua maioria, ao 
longo de suas vidas escolares, com um ensino defasado e ineficaz. 
 O PI fornece aos alunos e alunas, além das aulas, monitorias, aulões, simulados, feira de 
profissões, aulas de intensivos e acompanhamento os(as) alunos(as) terão aulas com alunos(as) 
e ex-alunos(as) das principais universidades de Pernambuco. As aulas são ministradas de 
segunda a sexta, no turno da tarde, das 13h30 às 18h30 e no sábado pela manhã até a tarde, 
das 08h30 às 17h:00. 
 
2. PRÉ-REQUISITOS DO(A) CANDIDATO(A) 

 
Para participar do processo seletivo do Projeto Interação (PI), o(a) candidato(a) deve se 

encaixar em pelo menos um dos perfis abaixo e aceitar, de forma irrestrita, as condições contidas 
neste manual: 
 
(1) Ter cursado os três anos do Ensino Médio em escolas da Rede Pública de Ensino;  
(2) Estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio em escola da Rede Pública de Ensino ou em 
escola de bairro da Rede Particular  no ano que for participar do Projeto; 
(3) Ter sido aluno de Escolas de Bairro da Rede Particular com renda igual ou inferior a 1,5 
salários mínimos per capita; 
(4) Estar cursando o quarto ano da escola técnica. 
 

O(a) candidato(a) que, por ventura, não atenda às especificações estabelecidas no 
presente edital ou for suspenso(a) do PI ficará automaticamente impossibilitado(a) de fazer a 
inscrição. E, para fins do Projeto Interação, será considerado(a) o(a) aluno(a) escola de bairro 
aqueles(as) cuja mensalidade não ultrapasse o valor de R$ 450 (quatrocentos e cinquenta reais). 
Os(as) ex-alunos(as) do Projeto Interação, de até dois anos antes do processo seletivo vigente, 
não precisam fazer a prova de seleção, mas, devem demonstrar interesse em participar do PI até 
o resultado final do Sisu.  
 
 
3. ETAPAS DO CONCURSO 
 
3.1 INSCRIÇÕES, APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PREENCHIMENTO DA FICHA   
 

Os documentos abaixo serão utilizados apenas para conferência e preenchimentos de 
dados, sem a necessidade de trazer uma cópia. 
 
 - R.G. e C.P.F.; 
 - Declaração de Vínculo ou Ficha 19; 
 - Comprovante de Renda, de acordo com a sua modalidade; 
 - Para aluno(a) de escola de bairro, o comprovante de mensalidade; 
 - Declaração de bolsista. 
 
 
3.1.1. COMPROVANTE DE RENDA 
3.1.1.1. PARA TRABALHADORES ASSALARIADOS 

 



a) Dos três últimos contracheques ou; 
b) Da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), registrada e atualizada ou; 
c) Dos extratos bancários dos últimos três meses. 
 
3.1.1.2. PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS 
 
a) Extratos bancários dos últimos três meses. 
 
3.1.1.3. PARA AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS 
 
a) Declaração de próprio punho que é autônomo ou profissional liberal, com renda familiar bruta 
per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimo. 
 
  
3.2. PROVA OBJETIVA DE CARÁTER ELIMINATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO 
 

A prova será realizada em um único dia (9 de fevereiro de 2019) , no horário das 9h às 
12h, contará com 36 (trinta e seis) questões, divididas pelas áreas de conhecimento citadas 
abaixo, e com 04 (quatro) questões por disciplina. A prova terá duração de no máximo 3h (três 
horas), o(a) candidato(a) poderá abandonar o local de aplicação das provas a partir de 1h (uma 
hora) de seu início, podendo levar o caderno de prova. 
 
3.3. CONTEÚDO PROGRAMADO: 
 
3.3.1 CIÊNCIAS DA NATUREZA: 
BIOLOGIA 

- Biologia Celular; 
- Fisiologia; 
- Botânica; 
- Origem da Vida.  
 
QUÍMICA 

- Ligações química  
- Estequiometria 
- Separação de mistura  
- Solução 
  
3.3.2. CIÊNCIAS EXATAS: (física e matemática) 
FÍSICA 
- Movimento uniforme; 
- Leis de Newton; 
- Calorimetria; 
- Espelhos Esféricos. 
 
MATEMÁTICA 
- Geometria (Área de Figuras Planas); 
- Funções (Afim e Quadrática); 
- Razão e Proporção; 
- Análise Combinatória (Permutação, Arranjo e Combinação) 
 
3.3.3. LINGUAGEM:  
LÍNGUA PORTUGUESA 

- Funções da Linguagem; 
- Variação Linguística; 
- Gêneros textuais; 



- Análise Linguística. 
 
LITERATURA 
- Tipos textuais; 
- Vanguardas europeias; 
- Gêneros literários; 
- Modernismo.  
 
3.3.4. CIÊNCIAS HUMANAS:  
GEOGRAFIA 

- Climatologia; 
- Biogeografia; 
- Geografia Econômica; 
- Espaço Agrário; 
 
HISTÓRIA 

- Era Vargas; 
- Segundo Reinado; 
- Período entre Guerras; 
- Revolução Industrial/Francesa. 
 
FILOSOFIA 

- Filosofia Antiga; 
- Epistemologia;  
- Contratualismo. 
 
SOCIOLOGIA  
- Teoria Sociológica Clássica (Durkheim, Weber e Marx); 
- Raças (conceito e discussões atuais). 
 
3.4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO 
 
3.4.1. VAGAS 
 

O PI oferecerá 96 (noventa e seis) vagas, desse total de vagas, 8 (oito) são destinadas 
aos(às) alunos(as) do ano anterior, sem a necessidade de fazer as etapas de classificação, e, no 
caso em que as 8 (oito) vagas não forem preenchidas por este público, estas serão destinadas ao 
remanejamento dos que fizeram o processo seletivo. As 88 (oitenta e oito) vagas restantes são 
destinadas aos(às) candidatos(as) que fizerem a prova de seleção. 
 
3.4.2. CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO 
 

Serão eliminados os(as) candidatos(as) que: 
 

-Fraudarem ou tentarem fraudar documentos, informarem dados não verídicos, agirem de má-fé 
ou tentarem ludibriar, por qualquer meio o Projeto Interação; 
-Não comparecer para a realização de sua matrícula, na data e no horário previstos e não 
apresentar, na ocasião, os documentos exigidos. 
 -Não passarem na entrevista eliminatória, onde os 88 (oitenta e oito) candidatos selecionados na 
prova serão entrevistados pela coordenação. Caso haja eliminação, a vaga do candidato será, 
imediatamente, destinada às vagas de remanejamento, onde os remanejados terão que passar 
pelo mesmo processo da entrevista.  

 
3.5. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 



Caso ocorra empate, terá preferência (na seguinte ordem) o(a) candidato (a)que: 
 

- Possuir menor renda;  
- Já tiver terminado o Ensino Médio em Escola Pública; 
- Ser de escola pública; 
- Ser bolsista; 
- Ser de escola de bairro;  
- Ter a idade mais avançada;  
- Ter obtido maior nota em Ciências Linguagem; 
- Ter obtido maior nota em Ciências Exatas; 
- Ter obtido maior nota em Ciências da Natureza; 
- Ter obtido maior nota em Ciências Humanas. 
 
3.6. CRITÉRIOS DE EX-ALUNO  

 
 Serão considerados ex-alunos(as) do Projeto Interação: 
 
 -Quem participou do projeto no ano de 2018 e foi até o final do projeto no ano ou; 
 -Saíram por justificativa plausível e não conseguiram êxito no ingresso. 
  
3.6.1 CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO DE EX-ALUNO 
 

 Em caso de ter mais de oito alunos solicitando reingresso, serão selecionados os alunos 
que passaram pelos critérios definidos pela coordenação do projeto, todos referentes ao ano 
letivo que cursaram no projeto. 
 
4. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
 

Para efetivar a inscrição, é preciso adquirir o Manual do Processo Seletivo no local da 
inscrição e realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 20 (vinte reais). Além disso, 
o(a) candidato(a) (ou seu procurador) deve preencher correta e completamente, de forma legível, 
o formulário de inscrição, que estará disponível no dia e local da inscrição. A via ficará com o 
Projeto Interação e o rodapé ficará com o(a) candidato(a), que deverá levá-lo no dia de realização 
da prova. As inscrições irão ocorrer de 10 a 14 de dezembro de 2018, na sala 710 no Centro de 
Filosofia e Ciências Humanas (CFCH); e de 14 de janeiro a 04 de fevereiro de 2019, de segunda 
a sexta, na sala A-01 do Centro Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), localizados no campus da 
UFPE de Recife, na Avenida Professor Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - 
CEP: 50670-901. 
 
4.1. DOCUMENTAÇÃO (APENAS A ORIGINAL) 

 
A documentação necessária para o(a) candidato(a) realizar a inscrição é: 
 

- R.G. e C.P.F.;  
- Cópia da Ficha 19 ou declaração de vínculo; 
- Comprovante que foi bolsista em uma Escola da Rede Particular; 
- Comprovante da mensalidade para alunos de escola de bairro; 
- Comprovante de renda de acordo com a sua modalidade; 
 
4.2. TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
A Taxa de Inscrição de R$ 20 (vinte reais) é utilizada para a manutenção do Projeto 

Interação (xerox de aulas, de simulados, pilotos e apagadores) durante o ano letivo, portanto, sob 
nenhuma hipótese, a Taxa de Inscrição será devolvida. A inscrição só será validada após a 
autenticação da mesma, que consiste em carimbo do Projeto Interação. 



 
4.3. FORMULÁRIO 

 
Tem que ser preenchido com letra legível e de forma. A via do formulário deve ser 

assinada e datada, no ato da inscrição, pelo próprio(a) candidato(a) ou por seu procurador. 
 
5. LOCAL DE PROVA 
 

Todas as provas serão aplicadas no prédio do Centro de ciências Sociais Aplicadas 
(CCSA), sujeito a mudanças em até 72h antes da prova, localizado no campus da UFPE de 
Recife, na Avenida Professor Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - CEP: 
50670-901. Quaisquer mudanças serão divulgadas nas redes sociais/site do Projeto Interação. 
 
6. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES 

 
No dia da prova, os candidatos devem chegar ao prédio com pelo menos uma hora de 

antecedência, munidos do documento oficial de identificação com foto e de seu canhoto recebido 
no ato da inscrição. A entrada do(a) candidato(a) no prédio será permitida apenas a partir das 
8h45 (horário local). Caso ocorra perda ou roubo do recibo de inscrição e/ou da identidade, o(a) 
candidato(a) deverá dirigir-se ao chefe do prédio munido de algum documento, para conseguir a 
autorização necessária, e, durante a aplicação das provas não será permitido ao(a) candidato(a) 
o uso de livros, manuais, réguas de cálculo, ábacos, calculadoras, relógios munidos com 
calculadora, telefones móveis, bip ou qualquer outro equipamento eletrônico e de 
telecomunicação. 
 
7. MATRÍCULA 

 
Os candidatos classificados deverão efetuar a matrícula no dia 18 de FEVEREIRO de 

2019 (sujeito a mudanças) que será realizada no Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA). 
Em seguida ao ato da matricula, será feita uma aula de apresentação do projeto para os novos 
alunos, sendo que essa aula durará no máximo até as 17h, mas para confirmar a matrícula deve-
se seguir de acordo com as seguintes normas: 

 
-Comparecer para a realização de sua matrícula, na data e nos horários previstos e apresentar, 
na ocasião, os documentos exigidos; 
 
 Além das normas estabelecidas nos itens anteriores, o(a) candidato(a) que for classificado 
para o Projeto Interação receberá, no dia da matrícula, um documento com todas as normas que 
deveram ser cumpridas no decorrer de seu ano letivo, este termo de compromisso deve ser lido, 
aceito e assinado conscientemente no dia da matrícula. 
 
8. REMANEJAMENTO 

 
 As vagas para remanejamento serão geradas pelos candidatos eliminados ou 
desvinculados do curso no decorrer do ano letivo. Essas vagas serão preenchidas pelos demais 
candidatos, de acordo com sua classificação. 
 
9. INÍCIO DAS AULAS 

 
As aulas começarão no dia 18 DE FEVEREIRO DE 2019 (sujeito a mudanças) às 13h30, 

na sala A-01 do CCSA. As aulas serão de segunda a sexta, no horário das 13h30 às 18h30, 
sendo turma única. Aos sábados ocorreram, periodicamente, simulados e aulões. Mais 
informações sobre o curso serão fornecidas no ato da matrícula e nos primeiros dias de aula.. 
 
10. CRONOGRAMA 



 

PROCESSO DATA LOCAL 

Inscrições 
10 a 14/Dez/2018 
14/Janeiro/2019 a 
06/Fevereiro/2019.  

Centro de ciências sociais 
aplicadas (CCSA-UFPE). 

Prova objetiva 09/Fevereiro/2019. 
A definir de acordo com a 

disponibilidade de prédios da 
UFPE 

Resultado da prova 
objetiva 

Até dia 12/Fevereiro. 
http://projetointeracao.wixsite.co

m/projeto 

Entrevista   14/Fevereiro. CCSA-UFPE sala A-01 

Resultado Final  15/Fevereiro. CCSA-UFPE sala A-01 

Inicio das aulas  
Matrícula  

18/Fevereiro 
CCSA-UFPE sala A-01 

Horário : 13h:30min 

Primeiro remanejamento  Até 21/Fevereiro 
http://projetointeracao.wixsite.co

m/projeto 

Segundo  remanejamento A definir  
http://projetointeracao.wixsite.co

m/projeto 

terceiro remanejamento  A definir  
http://projetointeracao.wixsite.co

m/projeto 
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