
EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA AS TURMAS DE PRÉ-ENEM DO 

SOU CRÂNIO 2017 

 

O projeto SOU CRÂNIO, divulga as informações pertinentes ao processo seletivo para 

admissão de alunos para o curso PRÉ-ENEM 2017 e faz saber aos interessados que no 

período de 04 DE JULHO DE 2017 A 26 DE JULHO DE 2017, estarão abertas as 

inscrições que se realizarão, exclusivamente, pela internet. O processo seletivo e a 

matricula dos candidatos aprovados serão regidos por este Edital. 

 

1- DO CURSO, DO NÚMERO DE VAGAS E DA DURAÇÃO 

 

1.1. O curso Pré-Enem consiste em uma iniciativa de cunho social coordenada por 

graduandos ex-alunos do técnico integrado ao ensino médio do CEFET-MG.  

1.2. Trata-se de um curso presencial, que possui como característica a revisão dos 

conteúdos do Ensino Médio e visa proporcionar aos alunos uma maior chance se se 

prepararem, adequadamente, para o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. As aulas 

lecionadas contemplarão as seguintes áreas do conhecimento: Linguagens, códigos e suas 

Tecnologias; Redação; Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas 

Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

1.3. Serão ofertadas 50 (cinquenta) vagas. 

1.4.  As aulas serão ministradas aos sábados, das 9h às 18h. 

 

2- DOS PRÉ-REQUISITOS 

 

 2.1.  Para concorrer às vagas, o candidato deve OBRIGATORIAMENTE: 

a) Já ter concluído ou estar cursando o ÚLTIMO ano do Ensino Médio; 

b) Estar cursando ou ter cursado o ensino médio em escola da rede pública, sendo ela 

municipal, estadual ou federal. 

c) Comprovar, por meio de preenchimento de questionário socioeconômico, dentro do 

prazo estabelecido, situação de vulnerabilidade socioeconômica; 

d) Não ter sido aprovado em qualquer Instituição de Ensino, seja ela adepta do Programa 

Universidade para Todos (ProUni) ou do Sistema de Seleção Unificada (SISU); 



e) Já ter realizado a inscrição no ENEM/ 2018. 

 

3- DA SELEÇÃO  

 

3.1. A seleção dos alunos do Projeto “Sou Crânio” acontecerá em 3 (três) etapas: 

a) Inscrições, para registro dos dados pessoais do candidato. Esta etapa, TOTALMENTE 

GRATUITA, deve ser realizada, exclusivamente, por meio do portal 

www.soucrânio.com.br, durante o período estabelecido.      

b) Sorteio, para fins de classificação, que contemplará todos os candidatos de forma 

aleatória. 

c) Análise Socioeconômica do grupo familiar do candidato, a fim de confirmar se atende 

ao limite de renda bruta mensal per capita de 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo.  

3.2. Será eliminado o candidato que não realizar algumas das etapas do processo seletivo. 

3.3. O candidato que não conseguir comprovar que se enquadra nos pré-requisitos 

previstos no item II deste edital, será considerado eliminado do processo seletivo. 

 

4- DOS RESULTADOS 

 

4.1. Os resultados serão publicados no portal www.soucrânio.com.br no dia 27 de julho 

de 2017. 

 

5- DA MATRÍCULA DOS APROVADOS 

 

5.1. Para efetuar a matrícula, os candidatos aprovados no processo seletivo deverão 

preencher formulário de 28 de julho de 2017 ao dia 31 de julho de 2017 por meio, 

exclusivamente, da internet. 

5.2. Pede-se que, ao confirmar a matrícula, o candidato aprovado no processo seletivo, 

doe ao Projeto Sou Crânio, 1 kg de alimento não perecível.                                                 

http://www.soucrânio.com.br/
http://www.soucrânio.com.br/


5.3. O candidato selecionado que não realizar, no prazo estabelecido, a matrícula, será 

considerado desistente e perderá o direito a vaga. 

 

6- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

a) As aulas terão início em 05 de agosto de 2017 e terminarão na semana de realização 

do ENEM. O aluno aprovado garantirá vaga por 1 (um) período letivo. 

b) O candidato, se aprovado, deverá estar disponível aos sábados, nos turnos da manhã e 

da tarde. 

c) A frequência nas aulas e simulados é obrigatória e o aluno que não obtiver frequência 

mínima de 75% nas aulas e não justificar sua ausência no simulado, será desligado do 

preparatório. 

d) O aluno que, desligado por se enquadrar no item 6–c deste Edital, perderá o direito de 

se candidatar, posteriormente, a algum curso oferecido pelo Projeto Sou Crânio. 

e) Informações deste Edital podem ser alteradas sem aviso prévio. 

 

7– CALENDÁRIO 

 

Etapas Prazos 

Lançamento do Edital 30/ 06/2017 

Período de Inscrições  04/07/2017 a 26/07/2017 

Sorteio 27/07/2017 

Divulgação dos Resultados  27/07/2017 

Prazo de Matrícula 28/07/2017 a 31/07/2017 



Aula Inaugural  05/08/2017 

Início das atividades 05/ 08/2017 

 

 

Belo Horizonte, 30 de junho de 2017 

Equipe Sou Crânio 

 

 

 

 

 


