REGULAMENTO
SEMANA DE REVISÃO PARA O ENEM
1. Introdução
Com o intuito de contribuir socialmente com a comunidade local e regional, a FEITEP –
Faculdade de Engenharias e Arquitetura, promove a Semana de Integração IES – Instituição
de Ensino Superior e Escola com vistas a revisar os conteúdos estruturantes com ênfase nas
áreas das Engenharias e Arquitetura que serão abordados nas provas do ENEM – Exame
Nacional do Ensino Médio que será realizado nos dias 4 e 11 de novembro de 2018.
2. Objetivo
Fomentar a melhoria do desempenho dos alunos de Escolas Públicas e Privadas de Maringá
e região no ENEM com ênfase nos conteúdos correlatos às Engenharias e Arquitetura.
3. Público-alvo
Alunos regularmente matriculados na 3ª série do Ensino Médio de Escolas Públicas e Privadas.
4. Período de realização
O curso será ofertado nos dias 22, 23, 24, 25 e 26 de outubro de 2018 das 13h30 às 18h,
totalizando 20 horas aulas.
5. Inscrições
As inscrições acontecerão das 10h do dia 03 de setembro às 22h do dia 11 de outubro de
2018 por meio do endereço eletrônico feitep.edu.br ou pessoalmente na sede da Instituição
situada na Avenida Paranavaí, 1164 – zona 6 no Departamento Comercial, de segunda à
sexta feira das 8h às 21h e sábado das 8h às 12h. Telefone da IES: (44) 3029-4500.
6. Valores
O curso preparatório para o ENEM é gratuito para todos os alunos inscritos desde que se
enquadrem no item 3 deste regulamento. Não há taxa de inscrição.
7. Transporte e Alimentação

A FEITEP não se responsabiliza pelo transporte dos alunos até a Instituição. Durante os intervalos,
o aluno poderá comprar lanches na cantina da FEITEP.
8. Horário e distribuição das disciplinas
Conforme dito anteriormente, o enfoque da Semana de Revisão será para as áreas das
Engenharias e Arquitetura. Desta forma, serão ofertadas aulas das seguintes disciplinas:
DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA

Matemática

4

Geometria

2

Literatura

e

Interpretação

de

2

Texto
Redação

4

Artes

2

Gramática

2

Química

2

Física

2

O cronograma das aulas serão disponibilizados no site feitep.edu.br e no edital da IES no
dia 16 de outubro de 2018.
9. Da emissão de certificados
Os alunos que desejarem certificação de participação na Semana de Revisão deverá recolher
um taxa de R$ 50,00 no Departamento Financeiro e protocolar na Secretaria Acadêmica.

Sem mais para o momento. Dê-se ciência. Cumpra-se.
Maringá, 27 de agosto de 2018
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