EDITAL DE RETIFICAÇÃO
Dispõe sobre e altera o Edital nº 004/2020 – Curso PRÉ-ENEM Firjan SESI 2020.
O Serviço Social da Indústria – Departamento do Estado do Rio de Janeiro - SESI-RJ,
por meio de sua Gerência de Educação Básica, determina e torna público, nos
termos deste edital, diante do contexto de pandemia da Covid-19, e balizado pela
deliberação nº 376 do Conselho Estatual de Educação do Estado do Rio de Janeiro,
resolve:
1. Alterar o período de realização do curso, definindo seu início para 03/08/2020,
e término para 18/12/2020, de forma que o item 2.2 o referido edital passa a
conter o seguinte:
“2.2 - Pré-requisitos para a matrícula e cronogramas de inscrição e de realização
do curso:”

CURSO

PRÉ-REQUISITOS

Pré-ENEM
Firjan SESI

- Ter idade mínima de 15 anos;
- Estar matriculado em uma turma
de 2º ou 3º ano do Ensino Médio
(Regular ou EJA, em qualquer
escola da rede pública de ensino,
OU já ter concluído o Ensino
Médio.

PERÍODO DE
INSCRIÇÃO

PERÍODO DO CURSO

02/03/2020 a
13/03/2020

03/08/2020 a
18/12/2020

2. Alterar a organização curricular do curso, redistribuindo sua carga horária e
estabelecendo a discriminação entre horas de Aulas Online (Síncronas) e horas
de Estudo Dirigido (Assíncrono), de forma que o item 2.3 do referido edital
passa a conter o seguinte:

a. O curso terá carga horária total de 456 horas-aula, distribuídas da
seguinte forma:

Carga Horária
Semanal
Síncrona
(Onine)

Carga Horária
Semanal
Assíncrona
(Estudo Dirigido)

Carga Horária
Semanal
(TOTAL)

Carga Horária
do Curso
(TOTAL em 19
semanas)

Área

Componente
Curricular

Linguagens

Português
/Produção
Textual

2

2

4

76

Física

2

2

4

76

Química

2

2

4

76

Biologia

2

2

4

76

História

1

1

2

38

Geografia

1

1

2

38

Matemática

2

2

4

76

Ciências da
Natureza

Ciências
Humanas
Matemática

Total

12 horas-aula
(10 horasrelógio)

12 horas-aula
(10 horas-relógio)

24 horas-aula
(20 horasrelógio)

456 horasaula
(380 horasrelógio)

O curso acontecerá com 24 aulas semanais, sendo 12 online e ao vivo, com a presença
de professores das Escolas Firjan SESI, e 12 em formato de estudo dirigido, com
atividades previamente propostas e sem a presença de professores. O Curso terá
duração de 19 semanas.
A escola terá liberdade para organizar os horários das aulas, mantendo-se a carga
horária total do curso e de cada disciplina. Os alunos tem liberdade para determinar
seus horários de dedicação ao Estudo Dirigido.
Os turnos de oferta das turmas serão também definidos pelas Escolas, devendo os
candidatos se informar em relação a esse aspecto no ato de inscrição.

3. Alterar o texto do parágrafo 7º, do item 4 do referido edital, que passa a conter:

A Firjan, por meio do SESI-RJ, esclarece que todo o procedimento de inscrição
e matrícula se dará por via digital, preferencialmente por e-mail, diretamente
entre a unidade escolar e o candidato, evitando-se a necessidade de
deslocamentos diante da situação de pandemia.

4. Alterar o texto do parágrafo 8º, do item 4 do referido edital, que passa a conter:

O curso oferecido no presente termo será lecionado pelas Unidades listadas na
tabela anterior, em formato totalmente online, por meio de plataforma
virtual, não havendo aulas presenciais. Ademais, feita a inscrição e matrícula
do candidato, não caberão flexibilização ou transferência de localidade.
A carta anexa a esse edital de retificação detalha o formato online adotado para
o Curso PRÉ-ENEM Firjan SESI, bem como a divisão de sua carga horária em Aulas
Online e Estudo Dirigido.
5. Será considerada cancelada a matrícula do aluno que não ingressar nas aulas
on-line e nas demais atividades virtuais sem justificativa, de forma consecutiva
por duas semanas, podendo ser substituído por candidato inscrito na lista de
espera.
6. Manter todas as demais disposições constantes do Edital nº 004/2020 – Curso
PRÉ-ENEM Firjan SESI 2020.

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2020.

Giovanni Lima dos Santos
Gerente de Educação Básica
Firjan SESI

