Cursinho Pré-Vestibular Vitoriano - Ibilce/Unesp
Parceria ETEC Philadelpho Gouvea Netto e Local a definir

Edital de Abertura
Processo Seletivo de alunos 2018
A coordenação 2017/2018 do Cursinho Vitoriano, projeto de extensão da Universidade
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus de São José do Rio Preto, declara abertas as
inscrições para o processo seletivo de alunos a ingressarem no ano de 2018.

I.

Do Cursinho
O Cursinho Vitoriano, projeto de extensão da UNESP/IBILCE, tem por finalidade
oferecer gratuitamente aulas preparatórias para os vestibulares das principais universidades
públicas assim como para o Enem aos estudantes, preferencialmente, de escolas públicas
de São José do Rio Preto e região. O Cursinho Vitoriano conta com professores voluntários
graduandos e graduados pela UNESP.

• Disciplinas Oferecidas: Matemática (Álgebra, Matemática Aplicada e Geometria), Gramática
da Língua Portuguesa, Literatura, Física (Mecânica, Termodinâmica/Óptica e Elétrica),
Química (Química Geral, Físico-Química e Química Orgânica), Biologia (Zoologia,
Ecologia/Botânica e Biologia Celular), História Geral e do Brasil, Geografia, Filosofia,
Sociologia, Inglês e Redação.
• Aulas: As aulas de Matemática, Gramática da Língua Portuguesa, Literatura, Física, Química,
Biologia, História Geral e do Brasil, Geografia Geral e do Brasil e Filosofia são oferecidas de
segunda à sexta-feira, no período da tarde, na ETEC Philadelpho Gouvea Netto de São
José do Rio Preto, localizada à Avenida dos Estudantes, 3278 - Jd. Aeroporto. No período
da noite, as aulas são oferecidas em local a definir. Aos sábados são oferecidas aulas de
Inglês, Atualidades, Sociologia, Redação, Monitorias e, eventualmente, Aulas Temáticas no
IBILCE.
• Horários: Período Vespertino (das 13h30 às 18h00), Período Noturno (das 19h às 22h30),
Sábados (das 13h30 às 18h00).

II.

Do processo Seletivo

Período de Inscrição: de 27/01/2018 a 17/02/2018, somente pelo site, no seguinte endereço:
www.cursinhovitoriano.com
Vagas: 80 (40 para o período Vespertino e 40 para o período Noturno, sempre em
consonância com a disponibilidade orçamentária da universidade).
A opção do horário realizar-se-á no ato da inscrição e NÃO será alterada por quaisquer
eventualidades durante o processo seletivo. Não será permitida a troca de horário caso o candidato
seja selecionado.
Candidatos: poderão se inscrever para o processo seletivo alunos que estiverem cursando
em 2018 o segundo ou o terceiro ano do Ensino Médio, bem como aqueles que já concluíram o
Ensino Médio, tanto em escola pública como em escola particular (com bolsa ou não). Contudo,
fica claro que serão privilegiados com pontuação acrescida na entrevista (primeira fase do
processo seletivo) alunos do terceiro ano ou concluintes do Ensino Médio que sempre estudaram
em escolas públicas ou com algum tipo de bolsa em escolas particulares.
Fases: O processo seletivo é composto por duas fases: a primeira fase consiste em uma
entrevista, que será agendada no ato da inscrição, ou a posteriori, a depender da disponibilidade
de salas da instituição (IBILCE). A segunda fase é uma prova objetiva sobre conhecimentos
gerais e uma redação, que se realizará no dia 04/03/2018 no IBILCE. As fases não são
eliminatórias, assim, a pontuação final do candidato será a média aritmética entre a nota obtida
na entrevista, a nota obtida na parte objetiva da prova e a nota obtida na redação. Contudo, o
candidato que não comparecer à entrevista será eliminado do processo seletivo, não sendo
permitido a este a participação na segunda fase.
- Valor da Inscrição: R$ 25,00 – a ser pago por meio de depósito IDENTIFICADO/NOMINAL
em nome do inscrito via boca de caixa na conta (guardar o comprovante).
- Conta em nome do Cursinho Vitoriano para Depósito: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0631
OP: 003
CONTA: 00001747-2
- OBS: Um xerox do comprovante deve ser trazido no dia da entrevista para a confirmação do
pagamento da inscrição (não serão aceitos foto, o comprovante original ou qualquer outra
alteração, apenas o xerox).

III.

Da Entrevista

A primeira fase do processo seletivo consiste em uma entrevista socioeconômica a ser
agendada no ato da inscrição. Esta entrevista tem por objetivo avaliar o grau de interesse e de
necessidade do aluno de ingressar no Cursinho Vitoriano.
É recomendável que o candidato esteja no local da entrevista com pelo menos 15 minutos
de antecedência.

Todas as entrevistas ocorrerão no IBILCE (Localizado no Endereço : Rua Cristóvão
Colombo, 2265 - Jardim Nazareth)
O candidato que chegar após seu horário só será entrevistado caso haja alguma desistência
por parte dos demais participantes.
Ao chegar ao local da entrevista, o candidato deverá apresentar-se à mesa de recepção para
assinar a lista de presença e entregar a documentação necessária.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O candidato deverá estar munido dos seguintes documentos a serem entregues na mesa da
recepção:
Documento de identidade original ou qualquer outro documento oficial com foto (CNH,
carteira de trabalho ou passaporte);
Cópia do RG;
Cópia do CPF;
Cópia do histórico escolar ou atestado de matrícula (somente para aqueles cuja escola não
oferecer o histórico);
Atestado de bolsista (apenas para alunos bolsistas de escolas particulares);
Cópia do comprovante do Depósito Nominal referente à taxa de inscrição de R$ 25,00
(em nome do inscrito).
Cópia do comprovante de residência ou carro financiado;
Cópia da carteira de trabalho dos responsáveis;
Cópia da conta de energia dos últimos três meses;
Cópia do comprovante de renda;
Cópia do número do cadastro único para programas sociais - CADÚNICO (se houver);

A não apresentação do comprovante de pagamento da taxa poderá anular a
participação do candidato no processo seletivo.
Candidatos menores de 18 anos poderão entrar na sala de entrevista acompanhados por
apenas um responsável, que se sentará ao fundo da sala e não ao lado do entrevistado. Não é
permitida nenhuma forma de manifestação do acompanhante durante a entrevista. Qualquer
forma de auxílio ao candidato poderá acarretar a desclassificação do mesmo.
Aos candidatos com 18 anos ou mais não será permitida a entrada de acompanhantes na
sala de entrevista.
A entrevista terá duração aproximada de 15 minutos. Durante este período o candidato não
poderá fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico.
-

O candidato que não comparecer à entrevista estará eliminado do processo seletivo.

Candidatos com necessidades especiais declaradas no ato da entrevista e comprovadas por
atestado médico terão pontuação acrescida na entrevista caso o entrevistador julgue necessário.

IV.

Da prova

A segunda fase do processo seletivo consiste em uma prova de conhecimentos gerais
composta por 60 questões objetivas e uma redação dissertativa.
- As questões estarão divididas da seguinte maneira: 7 questões de Gramática da Língua
Portuguesa; 5 questões de Literatura; 11 questões de Matemática; 6 de Biologia; 6 de Química;
6 de Geografia; 6 de História; 6 de Física; 3 de Inglês e 4 de Filosofia.

- Data: 04 de março de 2018 no IBILCE.
- Local: IBILCE – A lista com a sala estará disponível em um painel à entrada da Universidade.
- Horário: 8h (oito horas/horário de Brasília). Não será permitida a entrada de candidatos na
sala de aplicação da prova após este horário.
- Recomenda-se chegar no local de prova com trinta minutos de antecedência.
O candidato deverá levar no dia da prova seu documento de identidade (RG) ou qualquer
outro documento oficial com foto. Do contrário, o candidato será impedido de realizar a prova.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas, com permanência mínima de 2h30 (duas horas
e meia).
Sobre a carteira deverá constar apenas um lápis ou lapiseira, uma borracha, uma caneta
de tinta azul ou preta.
- Não é permitido o uso de corretivo.
- Durante a aplicação da prova não será permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico.
O candidato também não contará com nenhuma forma de consulta.
- É permitido comer e beber (exceto bebidas alcoólicas) durante a prova, desde que o ato não
atrapalhe os demais candidatos.
- Durante a prova o candidato poderá retirar-se da sala para ir ao banheiro ou beber água somente
após a autorização do fiscal de sala e na companhia de um fiscal volante. No trajeto não é
permitida a comunicação entre candidatos ou demais pessoas que não sejam da comissão
organizadora.
- O candidato receberá além do caderno de questões, uma folha de respostas, uma folha de
rascunho para a redação e a folha definitiva da redação. Não será permitido trocar a folha de
respostas e a folha definitiva de redação.
- Ao passar as questões para a folha de respostas, é importante preencher por completo o quadrado
referente à alternativa escolhida. O preenchimento de duas alternativas acarretará na anulação da
questão.
- Tanto a redação quanto o preenchimento da folha de respostas deverão ser feitos à caneta de
tinta azul ou preta.

Ao final da prova, o aluno deverá entregar ao fiscal apenas a folha de respostas e a folha
definitiva da redação.
Alunos com necessidades especiais comprovadas por atestado médico deverão comunicar
no ato da inscrição caso precisem de auxílio para a resolução da prova.

V.

Dos Resultados

O resultado dos aprovados no processo seletivo será divulgado às 21h do dia 04/03/2018
somente pelo site do Cursinho.
A nota final do processo seletivo será a média aritmética da nota da entrevista (NE), da
nota da parte objetiva da prova (NO) e da nota da redação (NR), isto é, (NE + NO + NR): 3,
sendo que 0 < NE < 10, 0 < NO < 10 e 0 < NR < 10.
Serão desclassificados do processo seletivo os candidatos que faltarem a uma das fases.
Serão desclassificados os candidatos que até o dia da prova não tenham entregues a
documentação necessária e/ou realizado o pagamento da taxa.
O Cursinho Vitoriano não apresenta sistema de cotas.

VI.

Da matrícula

A matrícula dos alunos selecionados será feita nos dias 09 e 10 de março de 2018, no
Bloco C do IBILCE. A matrícula no dia 09 (sexta) ocorrerá das 9h às 12h e no dia 10 (sábado)
das 14h às 17h.
Os alunos selecionados que não comparecerem em nenhum dos dias acima perderão suas
vagas.
- Alunos menores de 18 anos deverão estar acompanhados de um responsável.
- Caso haja alguma desistência, serão chamados via telefone os candidatos segundo a ordem de
classificação. A matrícula desses alunos será agendada no ato da chamada.
- No dia da matrícula será coletada a numeração dos alunos para a confecção do uniforme, que
custará cerca de R$25,00. A utilização do uniforme é obrigatória.
- É importante ressaltar que não é permitida a matrícula do aluno em mais de um cursinho
voluntário. Tal medida visa garantir uma chance mais igualitária para o acesso à universidade.
-

As aulas terão início no dia 12 de março de 2018.

A respeito de quaisquer tópicos não esclarecidos neste documento a coordenação discente do
Cursinho Vitoriano 2017/2018 será responsável por esclarecê-los e, em necessidade de decisão,
deliberar sobre o assunto.
São José do Rio Preto, 27 de janeiro de 2018.
Coordenação discente do Cursinho Vitoriano (membros listados abaixo)
Gabriela Santos Castro

Guilherme Augusto Cardoso Silva
João Paulo Paladino

