
        

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÁO – PROEX 

PROGRAMA CONEXÕES DE SABERES 

CURSO PRÉ - VESTIBULAR COMUNITÁRIO 

SISTEMA DINAMUS 

Edital 01/2012 – PROEX/SIMULADO – ENEM 2012 

 

 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL , Instituição de Ensino Superior 

integrante do Sistema Federal de Ensino, por meio da sua Pró-Reitoria de Extensão 

– PROEX, em parceria com o Projeto Pré-Vestibular Comunitário CONEXÕES DE 

SABERES e SISTEMA DINAMUS , torna público que estarão abertas as inscrições 

para o Simulado - ENEM 2012 , com vistas ao preenchimento de 600 (seiscentas) 

vagas para participação no Simulado – ENEM 2012, e de acordo com o disposto nas 

cláusulas, sub-cláusulas e condições adiante estabelecidas: 

 

1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. O Processo Seletivo de que trata este Edital será realizado sob a 

responsabilidade da Pró-Reitoria de Extensão, Curso Pré-Vestibular Conexões 

de Saberes e Sistema Dinamus.  

1.2. A realização das inscrições e a divulgação de documentos relacionados a este 

processo simulado será realizada por meio do sistema de inscrição do Núcleo 

Executivo de Processos Seletivos NEPS/COPEVE. 

1.2.1. O NEPS/COPEVE não será responsável por qualquer ação deste processo 

além dos especificados no item acima. 

1.3. A elaboração de questões, processamento do resultado do referido simulado 

será de responsabilidade do Sistema Dinamus. 

1.4.  A logística, fiscalização e aplicação da prova serão de responsabilidade da 

PROEX/UFAL e Curso Pré-Vestibular Conexões de Saberes/UFAL. 

1.5. Caberá ao SISTEMA DINAMUS, manter o sigilo na elaboração da prova, 

diagramação, impressão, sendo de sua responsabilidade a eventual quebra 

deste sigilo em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou 

prepostos. 



1.6. O processo seletivo de que trata este Edital será realizado em etapa única, 

sendo constituído de Prova Objetiva e Prova de Redação, de caráter 

eliminatório e classificatório. 

1.7. Podem concorrer às vagas ofertadas neste Simulado somente os alunos 

devidamente matriculados no Curso Pré-Vestibular Conexões de Saberes das 

unidades da região metropolitana de Maceió-AL e alunos matriculados no 

Sistema Dinamus. 

1.8. Toda menção a horário neste Edital obedecerá ao horário local, isto é, o horário 

do Estado de Alagoas. 

1.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais retificações, atualizações ou 

acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser 

respeito, circunstância em que será mencionada em edital ou avisos a serem 

publicados no endereço eletrônico da COPEVE, www.copeve.ufal.br. 

 

2. DAS VAGAS 

2.1. O número total de vagas ofertadas é de 600 (seiscentas), distribuídas de 

acordo com o quadro 1 deste Edital, relacionadas e descritas a seguir. 

 

QUADRO 1 

Público-Alvo Entidades Vagas  

Alunos devidamente 
matriculados conforme item 1.7 

deste Edital. 

Sistema Dinamus 287 

Curso Pré-Vestibular Conexões de 
Saberes/UFAL 313 

Total de Vagas 600 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente  via Internet, no endereço 

eletrônico www.copeve.ufal.br , no período de 19h00 de 01/10/2012 a 23h59 

de 07/10/2012.  

3.2. Procedimentos a realização da inscrição pela internet, no período especificado 

acima, são os seguintes:  

a) Acessar o sistema de inscrição no endereço eletrônico www.copeve.ufal.br;  



b) Caso não possua um cadastro, cadastrar-se no Sistema de inscrição on-line do 

endereço eletrônico acima;  

c) Acessar o Sistema de Inscrição por meio do seu CPF e senha e em seguida efetuar 

uma inscrição, confirmando a entidade, na qual é aluno (a), devidamente matriculado 

(a), e informando o código correspondente às respectivas Unidades ou Séries das 

entidades que são vinculados (as). 

d) Homologar (confirmar)  sua inscrição no período de 09/10/2012 a 10/10/2012 em 

horários locais a serem definidos e divulgados, pel as instituições, na qual, os 

participantes são vinculados respectivamente , munidos do Comprovante de 

Inscrição on-line (disponível no Sistema de Inscrição), RG ou documento oficial com 

foto (original). 

3.3. As inscrições somente serão acatadas após a entrega do comprovante de 

inscrição. Caso o participante não entregue os referidos documentos a sua 

inscrição será cancelada pela PROEX/UFAL e Curso Conexões de Saberes, já 

que somente os participantes que entregarem a documentação poderão 

realizar do Simulado.  

3.4. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das condições 

estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o 

participante não poderá alegar desconhecimento.  

 

4. DA DIVULGAÇÃO DOS HOMOLOGADOS E CARTÕES DE INSCR IÇÃO 

4.1. O participante deverá a partir do dia 15/10/2012 acessar o endereço eletrônico 

www.copeve.ufal.br  para conferir a lista de homologados  e a partir do dia 

17/10/2012 imprimir o Cartão de Inscrição que lhe dará conhecimento da 

confirmação da inscrição, local de prova e o horário da realização das provas. 

Em hipótese alguma, o candidato terá acesso ao local de realização das 

provas sem estarem munidos do Cartão de Inscrição e de documentos oficiais 

com foto.  

 

5. DA PROVA 

5.1. A Prova do Simulado constará das seguintes etapas: Prova Objetiva e Prova 

de Redação   

5.2. Os participantes serão submetidos à Prova Objetiva, constituída de um caderno 

com 90 (noventa) questões de múltipla escolha , com cinco opções, sendo 

apenas uma correta, valendo 2 (dois) pontos cada uma. 

5.3. A Prova Objetiva e Prova de Redação terão caráter eliminatório e 

classificatório, com duração de 04h30 (quatro horas e trinta minutos). 



5.4. Os programas das disciplinas que serão cobrados estão em conformidade com 

os estabelecidos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

5.5. A Prova de Redação será constituída de uma produção textual em Língua 

Portuguesa do tipo dissertativo-argumentativo. O participante, diante de uma 

proposta de produção textual, deverá identificar o tema, definir uma perspectiva 

adequada de abordagem, desenvolver o tema mobilizando os recursos 

linguísticos que possibilitem um texto claro, coeso e coerente – uma unidade 

comunicativa. O candidato deverá transcrever o texto definitivo da Redação 

para a Folha de Redação. A transcrição deverá ser feita utilizando caneta 

esferográfica de tinta preta não porosa. Transcrições feitas à lápis não serão 

consideradas, sendo atribuída nota 0,00 (zero). 

5.6. Farão a Prova de Redação todos os candidatos regularmente inscritos no 

Simulado, cujas inscrições forem confirmadas.  

5.7. O número de questões da Prova Objetiva, Redação e duração do Simulado – 

ENEM 2012 estão especificados no quadro a seguir:  

Quadro 2 

Área 
conhecimento 

Nº. De 
Questões 

Duração da 
Prova 

Ciências 
Humanas e suas 

tecnologias 

 

22 

 

3 horas e 30 
minutos 

 
Ciências da 

Natureza e suas 
tecnologias 

 

 

22 

Linguagens, 
Códigos e suas 

tecnologias 
23 

Matemática e suas 
tecnologias 

23 

Um tema de redação 1 hora  

 

5.8. O participante somente poderá ausentar-se da sala de prova depois de 

decorridas 2h30 (duas horas e trinta minutos) do início da mesma. 

5.9. A prova será realizada no dia 21/10/2012, às 13h (treze horas). 



5.10. Os portões do local de realização das provas serão abertos às 12h, sendo 

fechados às 12h50min.  

5.11. Para execução da prova o participante deverá obrigatoriamente  apresentar o 

Cartão de Inscrição juntamente com um documento oficial de Identificação que 

contenha foto; 

5.12. Durante a aplicação da prova, qualquer palavra com outro participante, 

qualquer material além da caneta e do Documento de Identificação, quaisquer 

tipos de comunicação, mesmo por sinais, será interpretado como tentativa de 

"cola", o que implicará na exclusão do participante do Simulado – ENEM 2012. 

5.13. Os participantes não poderão portar celulares, bips, calculadoras, relógios 

digitais ou qualquer outro equipamento durante a execução da prova. 

5.14. Será eliminado do Simulado consequentemente o participante que faltar a 

prova. 

 

6. GABARITO OFICIAL 

6.1. A COPEVE/NEPS divulgará o gabarito preliminar, juntamente com as provas, 

no endereço eletrônico: www.copeve.ufal.br a partir das 17 horas do dia 

22/10/2012. 

 

7. RESULTADO DA PROVA 

7.1. A divulgação do resultado está prevista para o dia 29/10/2012, e estará 

disponível na Home Page: www.copeve.ufal.br, e no fanpage (facebook) do 

Sistema Dinamus. 

 

12. CALENDÁRIO DE EVENTOS 

Período de Inscrições : 01/10/2012 a 07/10/2012 

Período de Homologação:  09/10/2012 a 10/10/2012 

Divulgação da Lista de Inscrições Homologadas (conf irmada): 15/10/2012 

Divulgação do Cartão de Inscrição:  17/10/2012 a 21/10/ 2012 

Prova : 21/10/2012 

Divulgação de gabarito : A partir das 17h do dia 22/10/2012 

Resultado final : 29/10/2012 

 

 

Maceió/AL, 25 de setembro de 2012. 

Prof. Eduardo Sílvio Sarmento de Lyra 

Pró-Reitor de Extensão 


