Cursinho Pré-Vestibular Vitoriano - Ibilce/Unesp

Edital de Abertura
Processo Seletivo de alunos 2021
A coordenação 2020/2021 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 2021.

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, Análise de Obras Literárias, 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, Redação e Atualidades.

•

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 (aulas serão oferecidas
remotamente durante a pandemia). No período da noite, as aulas serão oferecidas

também remotamente. Aos sábados são oferecidas aulas de Inglês, Atualidades,
Sociologia, Redação e Análise de Obras Literárias (remotamente durante a pandemia). Ao
longo do ano serão realizados simulados on-line, aos domingos, cuja data e horário serão
marcados antecipadamente com os alunos.
• Horários: Período Vespertino (das 13h30 às 18h00), Período Noturno (das 19h às 22h30),
Sábados (das 13h00 às 17h30).

II.
-

Do Processo Seletivo

Período de Inscrição: de

14/12/2020 a 31/01/2021, somente

pelo site, no seguinte endereço: www.cursinhovitoriano.com
-

Vagas: 100 (50 para o período Vespertino e 50 para o período Noturno, sempre em

consonância com a disponibilidade orçamentária da universidade).
A opção do período realizar-se-á no ato da inscrição e NÃO será alterada por quaisquer
eventualidades durante o processo seletivo. Não será permitida a troca de período caso o
candidato seja selecionado.

-

Candidatos: poderão se inscrever para o processo seletivo alunos que estiverem cursando

em 2021 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 socioeconômica que será realizada nos dias

01 a 15 de fevereiro de

2021. A segunda fase consiste em uma prova on-line, ou na análise do histórico escolar.
Para a segunda fase o candidato deverá escolher entre uma dessas modalidades:

Modalidade I: Prova online de conhecimentos gerais e redação, realizada no dia

17/02/2021 às 13h00 de forma remota. O candidato receberá o link da prova e terá um
horário estabelecido de 5 horas para realizá-la.
Modalidade II: Análise do histórico escolar (apresentação dos boletins escolares são
válidos)
As entrevistas da primeira fase serão realizadas pela coordenação e professores do Cursinho
Vitoriano através de ligações telefônicas, com data a horário definido, agendadas no ato da
inscrição.
O candidato que se inscrever na Modalidade I não concorrerá na Modalidade II, e vice-versa.
Caso o candidato opte pela modalidade I e falte no dia da prova, o mesmo será automaticamente
inscrito na modalidade II, no qual será realizada a análise de histórico escolar.
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$ 10,00 – a ser pago através de depósito em nome do inscrito

via boca de caixa na conta.
-

Conta em nome do Cursinho Vitoriano para depósito :
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA : 0631
OP
CONTA

: 003
: 00001747-2

- OBS: Um xerox do comprovante deve ser enviado no dia da entrevista para a confirmação
do

pagamento

da

inscrição

(serão

aceitos

fotos

do

comprovante

original).

- PARÁGRAFO ÚNICO: O pagamento deverá ser feito até o dia da entrevista, o candidato
deverá enviar o comprovante para o e-mail do cursinho, caso não enviado, o mesmo será
desclassificado.

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.
-

Todas as entrevistas ocorrerão por telefone, iremos ligar no horário agendado no

ato da inscrição, é importante que o candidato cadastre um número de telefone correto e válido
no momento da inscrição
-

O candidato que não atender no horário agendado, só será entrevistado caso o mesmo

envie e-mail para o cursinho solicitando o reagendamento.

- Qualquer forma de auxílio durante a realização da entrevista ao candidato, poderá
acarretar a desclassificação do mesmo.
- A entrevista terá duração aproximada de 15 minutos.

IV.

Da prova
A segunda fase do processo seletivo consiste em uma prova de conhecimentos gerais

composta por 50 questões objetivas e uma redação dissertativa.

Data: 17 de fevereiro de 2021.
Local: O link da prova estará disponível no nosso site:
http://cursinhovitoriano.com/cv/index
Horário: Das 13h00 às 18h00 (horário de Brasília)
- O google forms (folha de respostas) será aberto às 13h00 (treze horas/horário de Brasília) e
será fechado às 18h00 (dezoito horas/horário de Brasília).
- Não será permitida o envio de questões após as 18h00 (dezoito horas/horário de Brasília).
- Não poderá ser feito nenhum tipo de consulta em sites ou livros didáticos.
- A prova terá duração de 5 (cinco) horas.

Parágrafo único: o candidato só poderá efetuar a prova, se o mesmo realizou a entrevista.

V.

Da análise dos históricos/boletins escolares

Para o candidato que se inscreveu na Modalidade II, o envio dos históricos escolares deverá
ser realizado via e-mail do cursinho (coordenacao@cursinhovitoriano.com) até o dia
17/02/2021 às 18h00 (dezoito horas/horário de Brasília).

VI.

Dos Resultados e das reservas de vagas
O resultado dos aprovados no processo seletivo será

divulgado às 21h do

dia 24/02/2021 somente pelo site do Cursinho.
Para os candidatos que se inscreveram na Modalidade I (prova on-line) a nota final do
processo seletivo será a média aritmética entre a nota da entrevista (NE), a nota da parte
objetiva da prova (NO) e a nota da redação (NR), seguindo a seguinte fórmula:

Nota final = (NE + NO + NR) / 3,
sendo que 0 < NE < 10, 0 < NO < 10 e 0 < NR < 10.

Para os candidatos que se inscreveram na Modalidade II (Análise de Histórico Escolar)
a nota final do processo seletivo será a média aritmética entre nota da entrevista (NE) e a Nota
da Análise de Histórico (NA), seguindo a seguinte fórmula:
Nota final = (NE + NA) / 2
sendo que 0 < NE < 10, e 0 < NA< 10

Vale ressaltar que a nota da Análise de Histórico Escolar será calculada com base nas
notas/menções obtidas pelo candidato no último ano do Ensino Médio ou no último bimestre do
ano mais recente caso o candidato não tenha concluído o Ensino Médio
Reserva de vagas:

Os candidatos da modalidade I e II concorrerão a vagas diferentes no processo seletivo. A
reserva de vagas para cada modalidade será proporcional à porcentagem de inscritos em cada
uma das modalidades.

Exemplo: Se 70% dos candidatos se inscreverem na Modalidade II e 30% dos candidatos
se inscreverem na Modalidade I, 70% das vagas serão reservadas para inscritos na
Modalidade II enquanto 30% das vagas serão reservadas para inscritos na Modalidade I.

Com isso, conclui-se que:
1) A reserva de vagas será proporcional a quantidade de inscritos em uma determinada
modalidade
2) Candidatos de modalidades diferentes concorrerão por vagas diferentes
3) A proporcionalidade na reserva de vagas torna o processo seletivo mais justo e
equitativo, já que modalidades diferentes requerem conhecimentos e habilidades
diferentes dos candidatos

VII.

Da matrícula

A matrícula dos alunos selecionados será feita nos

dias 25 a 28 de Fevereiro de

2021, por e-mail (coordenacao@cursinhovitoriano.com) deverão ser enviados os documentos,
descritos abaixo:
• 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 de residência;
• Cópia da conta de energia dos últimos três meses;
• Cópia do comprovante de renda (holerite);
• Cópia do número do cadastro único fornecido pelo CRAS, CAD e ID Jovem (se houver);
- Todos os documentos deverão ser anexados em apenas

um e-mail.

- No título do e-mail deverá conter o nome completo do aluno a informação “matrícula”, como
consta no exemplo abaixo:
“Zézinho da Silva – Matrícula”

- Os alunos selecionados que não enviarem o e-mail em nenhum dos dias acima perderão suas
vagas.
- Caso haja alguma desistência, serão chamados via telefone os candidatos segundo a ordem
de classificação. A matrícula desses alunos será feita no ato da chamada.
- 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.

A respeito de quaisquer tópicos não esclarecidos neste documento a coordenação
discente do Cursinho Vitoriano 2020/2021 será responsável por esclarecê-los e, em
necessidade de decisão, deliberar sobre o assunto.

São José do Rio Preto, 14 de dezembro de 2020.

Coordenação discente do Cursinho Vitoriano:
Beatriz Gonçalves Oliveira Crespo
Guilherme Augusto Cardoso Silva
Lucas Toloi Delgado
Nathaly Martinez

