EDITAL SECTI Nº 03/2017, 01 de abril de 2017
EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA MUNICÍPIOS DEMANDANTES DO AULÃO
DO ENEM NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRÉ-UNIVERSITÁRIO (PREUNI)

O Governo do Estado do Maranhão por intermédio da Secretaria de
Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, em cumprimento ao estabelecido no eixo
estratégico de democratização do acesso ao ensino superior constante no seu Plano de
Metas 2015-2018, torna público o presente Edital, contendo as normas e os procedimentos
para realização das inscrições e seleção de municípios demandantes do AULÃO DO
ENEM 2017, no âmbito do Programa Pré-Universitário (PréUni), ofertado,
prioritariamente, para alunos do 3º ano do Ensino Médio da rede pública de ensino.

1 DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
1.1 O presente Edital visa selecionar municípios que tenham interesse e estejam aptos a
receber as atividades do AULÃO DO ENEM;
1.2 O AULÃO DO ENEM é uma megarrevisão, gratuita, voltada para jovens e adultos
que, prioritariamente, concluíram ou estão cursando o 3º ano do Ensino Médio
interessados em ingressar na Educação Superior focado na preparação para o Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM).
1.3 O AULÃO DO ENEM disponibilizará aos alunos conteúdo de revisão para o exame
do ENEM 2017, trabalhando as habilidades e competências relativas às quatro áreas que
compõem o exame: Linguagens e Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas
Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemáticas e suas Tecnologias
e mais a Redação.
1.4 O AULÃO DO ENEM ocorrerá na modalidade presencial em São Luís, Imperatriz e
nos municípios demandantes nos locais e datas a serem acordados.
1.5 As atividades do AULÃO DO ENEM 2017 terão suporte online através da
disponibilização de um aplicativo móvel para smartphones e de um Ambiente Virtual de
Aprendizagem, disponível na internet.

AULÃO DO ENEM 2017
Ação
Inscrições de municípios demandantes.

Datas
01 de abril a 01 de maio de 2017

Análise de demanda e ajuste à disponibilidade
orçamentária e financeira do Estado do

02 a 12 de Maio de 2017

Maranhão.
Divulgação dos municípios contemplados,

13 de junho de 2017

instituições responsáveis e cronograma de
Aulões presenciais.
Início das inscrições online para interessados

14 de junho de 2017

em assistirem às aulas presenciais do AULÃO
DO ENEM 2017

2 DOS OBJETIVOS
3.1 São objetivos do AULÃO DO ENEM:


Revisar os conteúdos ministrados no Ensino Médio, de forma clara e objetiva com
características interdisciplinares e divididas por áreas;



Contribuir para a democratização do acesso à educação superior;



Ampliar as oportunidades de sucesso dos maranhenses no ENEM;



Atender a necessidade de reforço preparatório, gratuito, para o vestibular;



Elevar o índice de aprovações dos alunos do Ensino Médio da Rede Pública.

3 DOS MUNICÍPIOS DEMANDANTES
2.1 Poderão ser demandantes pessoas jurídicas, tais como:


Prefeituras;



Secretarias municipais de educação;



Secretarias municipais de juventude, desporto e lazer;



Secretarias municipais de ciência, tecnologia e similares;



Associações;



Sindicatos;



Fundações;



Organizações não governamentais;



Outras instituições da sociedade civil.

2.2 Os interessados em participar da edição 2017 do Programa PreUNI com a ação
AULÃO DO ENEM devem ser do estado do MARANHÃO;
2.3 Será contemplada apenas uma solicitação por município;
2.3 São contrapartidas do demandante:


Assinar Termo de Compromisso com a SECTI;



Realizar previamente divulgação do AULÃO junto à comunidade local por todos
os meios disponíveis;



Disponibilizar um local adequado e equipado, de acordo com a logística de
execução das aulas, quais sejam: de preferência local climatizado, com água para
os alunos, telão, data show, som e microfone.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 O envio de demandas para o AULÃO DO ENEM 2017 deverá ser feito por meio de
ofício enviado para preuni@secti.ma.gov.br ou protocolado junto a Secretaria de Estado
da Ciência, Tecnologia e Inovação do Maranhão (SECTI), no endereço:
Avenida dos Holandeses, Quadra 24, Lote 14, bairro Ponta D’Areia, São
Luís MA, CEP: 65077-357

4.2 No ofício (modelo disponível no anexo único deste edital), o demandante deverá
confirmar o atendimento às contrapartidas sugeridas no item 2.3 deste edital,

5. DO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS
5.1 As demandas serão atendidas de acordo com a disponibilidade orçamentáriofinanceira do Estado do Maranhão.
5.2 Terão prioridade demandas dos municípios que preencherem os seguintes requisitos:


Ter maior número de habitantes;



Ser polo de aplicação do ENEM;



Atender às condições logísticas para realização das aulas presenciais;

6. DO PERÍODO DE OFERTA
6.1 A oferta das aulas presenciais do AULÃO DO ENEM terão início a partir do mês de
agosto de 2017, conforme cronograma a ser disponibilizado no site da Secretaria de
Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação do Maranhão.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, as disposições e instruções
contidas em Editais Complementares, Retificações ou Resoluções que vierem a ser
publicados pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI).
7.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia
e Inovação (SECTI).

São Mateus do Maranhão, MA, 01 de abril de 2017

JHONATAN UELSON PEREIRA SOUSA DE ALMADA
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação

ANEXO ÚNICO
(Modelo de Ofício para Adesão ao Programa Pré Universitário/Aulão do ENEM)

Ofício nº ......

Local e Data

A Sua Excelência
JHONATAN ALMADA
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 24, Lote 14, bairro Ponta D’Areia
CEP – 65077. 357 São Luís MA
Assunto: Adesão ao Programa Pré-universitário (PreUNI/Aulão do ENEM 2017)
Senhor Secretário,
De acordo com o edital SECTI de 01 de abril de 2017, vimos por meio deste, consultar
esta secretaria sobre a possibilidade de adesão ao Programa Pré-universitário
(PreUNI/AULÃO DO ENEM 2017) realizado pela Secretaria de Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovação do Maranhão.
A referida adesão visa qualificar melhor os jovens de nossa cidade, fortalecendo a
preparação para ingresso no ensino superior via Exame Nacional do Ensino Médio. Desde
já, nos comprometemos a atender todas as contrapartidas solicitadas:



Assinar Termo de Compromisso com a SECTI;
Realizar previamente divulgação do AULÃO junto à comunidade local por todos
os meios disponíveis;
 Disponibilizar um local adequado e equipado, de acordo com a logística de
execução das aulas, quais sejam: de preferência local climatizado, com água para
os alunos, telão, data show, som e microfone.
Local das Aulas:___________________________________________________
(informar endereço completo do local de realização das aulas no município demandante)
Para qualquer necessidade de contato, disponibilizamos o endereço de e-mail
_______________________________________________e, ainda, o telefone deste
Órgão e/ou responsável: (XX) 0000-0000 (informar, pelo menos, dois números de
contato, do órgão demandante e do responsável local)
Atenciosamente,
___________________________________
XXXXXXXXXXXXX
<Dirigente do órgão interessado>

