
                              
 

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC 
Pro Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 

Unidade Acadêmica de Humanidades, Ciências e Educação 
 
 

EDITAL 185/2016/PROPEX 
 
                          
A Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, mantida pela Fundação 
Educacional de Criciúma - FUCRI, pessoa jurídica de direito privado, entidade 
educacional e filantrópica, inscrita no CNPJ sob o n. 83.661.074/0001-04, situada na 
Avenida Universitária, nº. 1105, Bairro Universitário, Criciúma/SC, neste ato 
representada pelo Diretor Presidente da FUCRI, Prof. Dr. Gildo Volpato, torna público a 
abertura de inscrições para AULÕES ITINERANTES PARA O ENEM 2016 – Exame 
Nacional do Ensino Médio. 
 
1 – DO OBJETO 
1.1 O objeto do presente edital é a seleção de escolas públicas para receber 
AULÕES ITINERANTES PARA O ENEM 2016, a serem realizados nos municípios em 
que estiver sediada. 

 
2 – DOS INTERESSADOS 
2.1 Poderão participar escolas públicas que possuem alunos que estejam devidamente 
matriculados e estudando no terceiro ano do ensino médio ou pessoas inscritas no 
Enem 2016. 
 
2.2 As escolas públicas interessadas no presente edital ficam desde já sujeitas a 
aceitar as seguintes condições: 
  
a) Preencher ficha de cadastro; 
b) Garantir a presença dos alunos no aulão; 
c) Disponibilizar local para realização do aulão; 
d) Permitir a divulgação de imagens sem quaisquer ônus; 
e) Permitir a divulgação dos cursos da Unesc; e 
f) Respeitar todas as normas e diretrizes da FUCRI/UNESC. 
 
3 – DA INSCRIÇÃO  
3.1 Para participar do presente edital, as escolas públicas interessadas deverão fazer 
sua inscrição de forma individual ou conjuntamente, conforme modelo anexo ao 
presente edital. 
 
3.2 A inscrição somente será feita online no endereço 
http://www.unesc.net/portal/capa/index/385/10204 no período de 03 a 30 de agosto de 
2016. 
 
4 – DA SELEÇÃO  
4.2 Serão realizados 6 aulões itinerantes do ENEM, sendo que, serão selecionadas 
a(s) 6 (seis) inscrições (individuais ou coletivas) com o maior número de alunos 
participantes.  
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4.3 O nome das escolas selecionadas e a data do evento serão divulgados no dia 02 
de setembro de 2016. 
 
5 – DO AULÃO 
5.1 No aulão serão abordados conteúdos relevantes das áreas de conhecimento da 
prova do ENEM ministradas por professores qualificados integrantes da equipe do 
projeto. 
 
5.2 Os aulões ocorrerão nas segundas-feiras das 19h às 22h nos dias 12,19,26 de 
setembro e 03,10,17 de outubro de 2016. 
 
5.2.1 Caberá à Unesc a definição dos dias em que cada inscrito receberá o aulão. 
 
5.3 Cada inscrição selecionada receberá um aulão ficando a cargo desta disponibilizar 
espaço condizente com o número de alunos, sob pena de não realização do aulão. 
 
 
6 – DO VALOR 
6.1 A inscrição é gratuita cabendo ao participante providenciar junto ao Município em 
que está situada o local para o aulão e participação dos alunos. 
 
6.2 Cada aluno participante do aulão receberá gratuitamente um “kit” para participar do 
evento. 
 
7 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.1 Eventuais dúvidas e questionamentos poderão ser feitos através do telefone 48-
3431.2610 / 3431.2615 ou e-mail cursoenem@unesc.net, no horário das 14h ás 21h de 
segunda-feira a sexta-feira. 
 
7.2 Caso o número de inscrições seja considerado pequeno, a UNESC poderá sugerir 
o agrupamento das escolas para realização do evento. 
 
7.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria. 
 

 
Criciúma, 01 de agosto de 2016. 
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