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O QUE É?

COMO?

Curso preparatório para o vestibular e para o ENEM, com aulas das disciplinas Português, 
Redação, Matemática, Física, Química, Biologia, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou 
Espanhol), História e Geografia.

Além das aulas regulares de segunda a sexta-feira, são realizadas atividades 
complementares como seminários, oficinas, revisão para ENEM, aulões, simulados e 
orientação vocacional. O Projeto fardamento e isenção da taxa de inscrição em processo 
seletivo das universidades estaduais aos alunos que apresentarem freqüência igual ou 
superior a 75% das aulas ministradas.

ONDE?
São 237 locais de funcionamento para 2018, incluindo a Capital.

QUEM PODE PARTICIPAR? 
 o candidato que:
- Estiver regularmente matriculado em 2018 no 3º ano do ensino médio regular 
seriado ou no 4º ano da educação profissional integrado ao ensino médio da 
rede pública de ensino estadual e/ou municipal do Estado da Bahia; tenha 
cursado, em escola pública municipal e/ou estadual no Estado da Bahia, o 
ensino fundamental II (5ª à 8ª séries / atual 6º ao 9º anos) ou modalidades 
correspondentes e 1ª e 2ª séries do ensino médio regular;

- For egresso da rede pública de ensino estadual e/ou municipal do Estado da 
Bahia, ou seja, tenha o ensino fundamental II e médio, regular seriado ou 
modalidades correspondentes, cursado em escola pública municipal e/ou 
estadual no Estado da Bahia.

COMO FAZER A INSCRIÇÃO?
 É feita exclusivamente no site http://www.educacao.ba.gov.br/universidadeparatodos, de 
16 a 23 de maio de 2018.
No site você confere os municípios que serão atendidos pela ação com os locais de 
funcionamento, o turno e o quantitativo de vagas e os documentos necessários.
O candidato poderá esclarecer as dúvidas referentes à sua inscrição por meio do telefone 
0800 285 8000, que funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 12h00min e 
das 13h30min às 18h00min ou pelo email upt@educacao.ba.gov.br
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