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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
DIRETORIA DE EXTENSÃO CAMPUS RECIFE — DEX-CR 

DIRETORIA DE ENSINO CAMPUS RECIFE — DEN-CR 
PROGRAMA DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO — PROIFPE 

 

EDITAL 
 
O Diretor Geral do Campus Recife do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DE PERNAMBUCO (IFPE), no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital de 
Convocação para o Processo Seletivo de estudantes do 9º ano das escolas públicas do estado e do 
município, que pretendam participar do Programa de Acesso, Permanência e Êxito — PROIFPE, 
aprovado pela Portaria Nº 869/2009 GR de 13 de outubro de 2009. 
 
1. DOS OBJETIVOS 
 
Promover formas de acesso de estudantes originários da rede pública de ensino, possibilitando-
lhes a melhoria dos conhecimentos acadêmicos em Língua Portuguesa e em Matemática, tendo 
como parâmetro as exigências para o ingresso nos cursos técnicos integrados oferecidos pelo IFPE, 
e contribuir para a formação cidadã dos estudantes participantes do Programa mediante a 
abordagem transversal de temas voltados para a construção da cidadania. 
 
 
2. DO CRONOGRAMA 
 

ITEM EVENTO DATA HORÁRIO LOCAL 

01 
Divulgação do programa 
PROIFPE na internet  

30/01 a 
10/02/12 

 Ver no sítio http://www.ifpe.edu.br 

02 Inscrição das escolas 
01/02 a 

10/02/12 
On line 

Ver no sítio http://www.ifpe.edu.br 
no “link” PROIFPE/Inscrição das 
escolas 

03 
Divulgação das escolas 
selecionadas 

15/02/12 
On line e 
telefone 

Ver no sítio http://www.ifpe.edu.br 
no “link” PROIFPE/Escolas 
selecionadas 

04 
Período de entrega das 
documentações dos estudantes 
que irão participar da seleção 

16/02 a 
02/03/12 

9 às 12h e 
14 às 17h 

IFPE – Campus Recife  
DAFG 

05 Prova 10/03/12 
8h 30min às 
11h 30min 

IFPE – Campus Recife 
Bloco B 

http://www.ifpe.edu.br/
http://www.ifpe.edu.br/
http://www.ifpe.edu.br/
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06 Divulgação dos APROVADOS 12/03/12  
Ver no sítio 
http://www.ifpe.edu.br no 
“link” PROIFPE/Aprovados 

07 Matrícula 
13/03 a 

16/03/12 
9 às 12h e 
14 às 17h 

IFPE – Campus Recife 
DAFG 

08 Início das aulas 17/03/12 
7h 40min às 

12h 
IFPE – Campus Recife 

 
 
3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO E OFERTA DE VAGAS 
 
3.1. Dos requisitos para a inscrição das escolas no programa PROIFPE 
 
Poderão inscrever-se no Programa PROIFPE, pelo sitio http://www.ifpe.edu.br no “link” 
PROIFPE/Inscrição das escolas, as Instituições da Rede Pública de Ensino Municipal e Estadual que 
ofereçam o quarto ciclo de Ensino Fundamental, nono ano, e com proximidade de 10 km em torno 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campus Recife, situado à 
Av. Professor Luiz Freire 500, Cidade Universitária - Recife/PE.  O raio de ação do programa 
abrange os municípios, com respectivos bairros: 
 

Município Bairro 

Camaragibe 
Areeiro 
Bairro Novo 

Bairro dos Estados 
Vila da Fábrica 

Jardim Primavera 

Jaboatão dos Guararapes Cavaleiro Curado  

Recife 

RPA 3 RPA 4 RPA 5 

Dois Irmãos 
Apipucos 
Córrego de Jenipapo 
Macaxeira 
 

Cidade Universitária 
Engenho do Meio 
Várzea 
Iputinga 
Cordeiro 
Torrões 

San Martin 
Estância 
Areias 
Jardim São Paulo 
Tejipió 
Sancho 
Coqueiral 
Totó 

* RPA significa Região Político-Administrativa 

 
 
3.2. Da seleção das escolas públicas e dos estudantes que irão participar no programa 
 
3.2.1. Sobre a seleção das escolas 
 
Serão selecionadas, no máximo, 24 escolas segundo os critérios abaixo em ordem de prioridade: 

a) Proximidade da escola em relação ao IFPE. 
b) Acesso fácil dos estudantes ao transporte público. 
c) Ordem de inscrição 

 
 

http://www.ifpe.edu.br/
http://www.ifpe.edu.br/
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3.2.2. Sobre a seleção dos estudantes 
 
Cada escola deverá selecionar estudantes que tenham bom desempenho escolar. A quantidade de 
inscrições ofertadas pelo programa será 240 distribuídas entre as escolas participantes segundo a 
fórmula abaixo: 

 
Onde Q é a quantidade de estudantes que cada escola poderá enviar, e N é a quantidade de 
escolas inscritas. 
 
3.3. Número de vagas 
 
Serão oferecidas 80 (oitenta) vagas e as aulas serão aos sábados, das 7h 40min às 12 h, e às 
quartas-feiras, no contra turno, manhã das 8h 30min às 10h 20min, e à tarde das 14h 20min às 
16h 10min haverá reforço nos estudos, aprofundamento nos conceitos matemáticos, jogos 
lúdicos, leitura e interpretação de textos, realização de palestras educativas com temáticas 
voltadas para cidadania, ética, trabalho e orientação vocacional. 
 
3.4. Da inscrição dos estudantes 
 
3.4.1. Participarão estudantes que estão cursando o nono ano de Ensino Fundamental, ano letivo 
de 2012, e que tiverem cursado os três últimos anos do Ensino Fundamental em escolas da rede 
pública estadual ou municipal. As escolas deverão imprimir e preencher a ficha de inscrição do 
estudante disponibilizada no sitio http://www.ifpe.edu.br no “link” PROIFPE/Ficha de inscrição 
dos alunos. Os documentos de inscrição deverão ser entregues no Departamento Acadêmico de 
Formação Geral (DAFG) do IFPE – Campus Recife em envelopes lacrados e devidamente 
identificados com o nome da escola no horário indicado pelo cronograma. 
 
3.4.2. Documentos necessários para a inscrição dos estudantes: 
 

a) Preenchimento da ficha de inscrição com foto 3x4; 
b) Histórico escolar; 
c) Declaração de estar matriculado na escola pública no 9° ano do Ensino Fundamental para o 

período letivo de 2012. 
 
3.4.3. A falta de alguns dos documentos solicitados para inscrição constituir-se-á na eliminação da 
participação do candidato no processo seletivo. Caso seja constatada a inveracidade nas 
declarações e/ou irregularidade nos documentos apresentados pelo candidato, o aluno perderá o 
direito de participar no programa. 
 
4. DAS PROVAS 
 
4.1. A prova será realizada no bloco B do IFPE Campus Recife, em 10/03/2012, com duração 
máxima de 3 h, no horário das 8h 30 min às 11h 30 min. 
 
4.2. A prova será estruturada com questões de Língua Portuguesa e de Matemática.  Para cada 
disciplina constarão 15 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma, das quais 
uma, e somente uma, será a correta. 
 

http://www.ifpe.edu.br/
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4.3. Os candidatos deverão comparecer ao local de aplicação das provas com 1 (uma) hora de 
antecedência, munido de: 
a) carteira de identidade ou certidão de nascimento (Xerox) ou carteira de estudante 2011. 
b) caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.  
 
4.4.  Das provas em regime especial – Atendimento especial 
 
4.4.1. O candidato com necessidade(s) educacional (is) especial (is) por deficiência física (motora, 
visual, auditiva, etc.) deverá requerer a realização da prova em condições especiais. 

4.4.2.  Para solicitar a realização das provas em condições especiais, o candidato deverá preencher 
requerimento específico, constante no anexo III deste edital, e entregá-lo juntamente com 
documentação comprobatória (Laudo Médico), e demais documentos da inscrição. 

4.4.3. O candidato inscrito que não fizer o requerimento específico, não poderá fazer a prova em 
condições especiais. 

 
5. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO 
 
5.1. A pontuação máxima da prova será 30 pontos e cada questão valerá 1 (um) ponto. 
 
5.2. A classificação obedecerá rigorosamente à ordem decrescente da pontuação obtida pelo 
candidato. 
 
5.3. Será desclassificado o candidato que obtiver pontuação inferior a 2 (dois) pontos em qualquer 
uma das disciplinas. 
 
5.4. Em caso da igualdade de pontos, para fins de classificação, terá preferência o candidato que 
tiver maior média aritmética das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática do oitavo ano do 
Ensino Fundamental. 
 
6. DA MATRÍCULA 
 
6.1. As relações dos aprovados serão divulgadas no sítio do IFPE, Campus Recife, no “link” do 
PROIFPE, até o dia 13/03/2012. 
 
6.2. A matrícula dos candidatos aprovados será efetuada pelos mesmos ou representantes legais 
no Departamento Acadêmico de Formação Geral (DAFG) do IFPE – Campus Recife com os 
seguintes documentos: 

a) Cópia xerográfica da certidão de nascimento ou RG; 
b) Preenchimento da ficha de matrícula; 
c) Uma foto 3x4; 
d) Comprovante de endereço. 

 
6.3. Os candidatos que não efetuarem a matrícula na data estabelecida no cronograma perderão 
automaticamente a vaga que deverá ser preenchida por candidato remanescente segundo a 
ordem decrescente de classificação. 
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7. DOS CONTEÚDOS PARA O PROCESSO SELETIVO PROIFPE 2012 
 
7.1. Língua Portuguesa 
1. Fatores de textualidade: coesão e coerência; apreensão textual (ideia principal, síntese, 

progressão temática, modo de organização, intertextualidade, argumentação e inferência). 
2. Vocabulário: sentido literal e figurado. 
3. Coordenação e subordinação entre os termos na oração e entre as orações no período. 
4. Relações de regência e de concordância nos períodos simples e compostos. 
5. Classes de palavras: empregos e funções. 
6. Pontuação nos períodos simples e compostos. 
7. Ortografia e acentuação gráfica. 
 
7.2. Matemática 
1. Problemas com as quatro operações. 
2. Operações e problemas com frações. 
3. Operações e problemas com números decimais. 
4. Sistemas de medidas (comprimento, superfície, capacidade e volume). 
5. Proporcionalidade; regra de três simples; porcentagem. 
6. Equações algébricas de 1º grau. 
7. Sistemas lineares do 1º grau, com duas equações a duas incógnitas. 
8. Área das figuras planas (retângulo, quadrado e triângulo). 
 
8. DOS RECURSOS 
 
8.1. Qualquer cidadão é parte legítima para apresentar pedido de recurso ao conteúdo e/ou atos 

decorrentes deste edital. 
8.2. O pedido de recurso deverá ser protocolado pessoalmente a Direção Geral do Campus Recife 

do IFPE, junto o protocolo geral localizado a Avenida Professor Luiz Freire, nº. 500, Cidade 
Universitária, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação deste 
edital ou, no caso específico, da data do ato decorrente deste edital. 

8.3. Não serão conhecidos os pedidos de recurso cujas petições tenham sido apresentadas fora do 
prazo e/ou não seja identificado o seu autor através do número da cédula de identidade ou 
outro documento válido de identificação. 

8.4. Consta anexo a este edital o formulário que deve ser usado para pedido de recurso. 
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ANEXO I 
 

 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

DIRETORIA DE EXTENSÃO CAMPUS RECIFE — DEX-CR 

PROGRAMA DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO — PROIFPE 

FICHA DE INSCRIÇÃO DA ESCOLA 

 
Edital nº 01 /2012 
 
DADOS DA ESCOLA 
 
Escola: _________________________________________________________________________ 
 
CNPJ:______________________________ 
 
Rede:  (     ) Municipal  (     ) Estadual 
 
Endereço: _______________________________________________________________________ 
 
Bairro: ______________________________  Cidade: __________________________ 
 
Telefone: (      )_____-________  Celular: (      )_____-________ 
 
E-mail da escola (letras maiúsculas): __________________________________________________ 
 
Data: ____/____/2012 
 
Diretor(a): _______________________________________________________________________ 
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ANEXO II 
 

 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

DIRETORIA DE EXTENSÃO CAMPUS RECIFE — DEX-CR 

PROGRAMA DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO — PROIFPE 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 

 
Edital nº 01 /2012 
 
 
DADOS DO CANDIDATO 
 
Escola:  _________________________________________________________________________ 
 
Estudante: _______________________________________________________________________ 
 
Certidão de Nascimento: ___________________________________________________________ 
 
*CPF:____.____.____-___  *Nº Identidade:____________  Órgão Emissor: ___________ 
 
Sexo: (    ) Masculino  (    ) Feminino 
 
Endereço: _______________________________________________________________________ 
 
Bairro: ______________________________     Cidade: ______________________________ 
 
Telefone: (      )_____-________  Celular: (      )_____-________ 
 
E-mail (letras maiúsculas):_________________________________________________________ 
 
 
Local: ___________________________________  Data: ____/____/2012 
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do candidato  / e do responsável legal 

 
 
 
* Caso possua a referida documentação. 

 
 
 

Foto 3x4 
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ANEXO III 
 

 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

DIRETORIA DE EXTENSÃO CAMPUS RECIFE — DEX-CR 

PROGRAMA DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO — PROIFPE 

FORMULÁRIO PEDIDO DE PROVA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS 

 

Edital nº 01 /2012 

 
 
Eu,________________________________________________, candidato inscrito com a inscrição 
nº_________________, residente e domiciliado na (RUA, BAIRRO, ESTADO, 
CEP)___________________________________________________________, com o telefone fixo nº 
_________________, telefone móvel nº_________________, declaro possuir NECESSIDADE EDUCACIONAL 
ESPECIAL, conforme citado no meu cadastro de inscrição, vem requerer a realização da PROVA EM 
CONDIÇÕES ESPECIAIS em decorrência de 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________. 
 

________________, ___ de ________________ de 2012 
 

_______________________________________ 
Assinatura do candidato /  e do responsável legal 

 
*Anexar: Atestado médico ou declaração com o CID. 
 
 
................................................ DESTACAR e entregar protocolo ao candidato .................................................. 
 

 
PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

 

 
PROVA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS 

 
 

Eu, _____________________________________________, candidato inscrito com a inscrição nº 
________________, solicito realizar a PROVA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS em decorrência de 
___________________________________________________________________________________. 

 
 

Data: ____ /____ / 2012 
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ANEXO IV 
 

 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

DIRETORIA DE EXTENSÃO CAMPUS RECIFE — DEX-CR 

PROGRAMA DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO — PROIFPE 

FORMULÁRIO PEDIDO DE RECURSO 

 

Edital nº 01 /2012 

 

Nome completo: __________________________________________________________________ 

 

Documento de identificação: ________________________________________________________ 

 

Endereço e fones para contato: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Ao Diretor Geral do Campus Recife (DGCR) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Pernambuco (IFPE). 
 
Apresento pedido de recurso nos termos que a seguir exponho: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
OBSERVAÇÃO: Caso necessário, anexe a este pedido de recurso os documentos que julga 
importante para a análise da DGCR. 
 
Recife,       de fevereiro de 2012. 

 
__________________________________________ 

Assinatura do candidato / e do responsável legal 
 


