Cursinho Pré-Vestibular Vitoriano - Ibilce/Unesp

Edital de Abertura
Processo Seletivo de alunos 2022
A coordenação 2021/2022 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 2022.

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

15/12/2021 a 31/01/2022, somente

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

Vagas: 100 (50 para o período Vespertino e 50 para o período Noturno).
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 2022 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 alunos do terceiro ano
ou concluintes do Ensino Médio que sempre estudaram em escolas públicas ou com algum tipo
de bolsa em escolas particulares.
-

Fase: O processo seletivo é composto por fase única, composta por uma entrevista

socioeconômica que será realizada nos dias

07 a 18 de fevereiro de 2022.

O candidato que não comparecer à entrevista será eliminado do processo seletivo.
IMPORTANTE: O candidato deverá desconsiderar QUALQUER E-MAIL que notifique sobre um
local de PROVA, NOTA DE PROVA e NOTA DE REDAÇÃO, visto que o site manda e-mail
automaticamente, mesmo estas etapas não fazendo parte do atual processo seletivo.

-

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
OPERAÇÃO : 003
CONTA

: 00001747-2

- PARÁGRAFO ÚNICO: Um xerox/foto do comprovante deve
ser enviado até um dia antes da entrevista para a confirmação
do pagamento da inscrição.
III. Da Entrevista
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.
A entrevista socioeconômica será realizada através da plataforma GOOGLE MEET, o link da
entrevista será enviado por e-mail previamente.
O candidato preferencialmente deverá participar da chamada usando uma Webcam.
- O candidato que não comparecer 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.

Dos Resultados
O resultado dos aprovados no processo seletivo será

divulgado até às 21h

do dia 19/02/2022 somente pelo site do Cursinho.
V.

Da matrícula

A matrícula dos alunos selecionados será feita nos

dias 21 e 22 de Fevereiro de

2022, 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 2021/2022 será responsável por esclarecê-los e, em
necessidade de decisão, deliberar sobre o assunto.

São José do Rio Preto, 08 de dezembro de 2021.

Coordenação discente do Cursinho Vitoriano:
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