
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA 

NÚCLEO DE ASSUNTOS PEDAGÓGICOS E EDUCACIONAIS - NAPE 

Projeto de extensão “Ultrapassando limites: preparatório ENCCEJA” 

             

 Você já terminou o Ensino Fundamental (antigo 1º grau)? E o Ensino Médio (antigo 2º grau), 

terminou? Conhece alguém que não tenha concluído? 

A UNIRIO, por meio de um projeto de extensão, vai oferecer gratuitamente aulas preparatórias para 

jovens e adultos que desejem fazer a prova do ENCCEJA em 2020. Essa prova é feita pelo Ministério de 

Educação e, em caso de aprovação, recebe-se o diploma de conclusão do Ensino Fundamental (antigo 1º 

grau) e/ou do Ensino Médio (antigo 2º grau).  

As aulas terão início em 14/09/2019 e acontecerão aos sábados das 8h às 13h, na UNIRIO (Avenida 

Pasteur, 458 - Urca).  

As inscrições devem ser feitas entre os dias 01/07/2019 e 31/07/2019, de segunda a sexta, das 14h às 19h, na 

Avenida Pasteur, 458, UNIRIO - Prédio do CCET, andar térreo, sala do NAPE. Para realizar a inscrição, é 

preciso comparecer ao local com a cópia da identidade e do CPF e com a ficha de inscrição abaixo. Caso 

deseje maiores informações, entre em contato conosco pelo e-mail nape@uniriotec.br.  

Responsáveis pelo projeto:  

Flavia Varriol (Coordenadora do projeto de extensão) 

Andreza de Oliveira (Pesquisadora colaboradora do projeto de extensão) 

Cátia Papadopoulos (Pesquisadora  colaboradora do projeto de extensão) 

Diana Alves (Pesquisadora colaboradora do projeto de extensão) 

Oscar Gomes (Pesquisador colaborador do projeto de extensão) 

      

Apoio: UNIRIO, ALMA, AMOUR e AMOVILA 

     
 INSCRIÇÃO ENCCEJA/UNIRIO 

Nome: ____________________________________________________________________________________________ 

Idade:____________________________   Endereço: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________Telefone:___________________________ 

Ocupação:______________________________________ 

Qual o seu nível de instrução (estudo)? 

(  ) Não estudou 

(   ) 1º grau ( 1ª a 4ª série) incompleto 

(   ) 1º grau ( 1ª a 4ª série) completo 

(   ) 1º grau ( 5ª a 8ª série) incompleto 

(   ) 1º grau ( 5ª a 8ª série) completo 

(   ) 2º grau incompleto 

Deseja se inscrever para qual turma do preparatório ENCCEJA? 

(   ) Ensino Fundamental (1º grau) 

(   ) Ensino Médio ( 2º grau) 

Conhece a prova do ENCCEJA? 

(   ) Sim 

(   ) Não 
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