
 
 

Edital  
Candidato 2021 

 
   CURSINHO Social Flaviana 



    CALENDÁRIO 2021 – PROCESSO SELETIVO  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRONOGRAMA : 
 

• Fevereiro/2021 

- Inscrição online via Google Forms: 01 de fevereiro a 19 de fevereiro.  

- Convocação para a prova online (via e-mail): 21 de fevereiro.  

- Prova online (via Google Forms): 23 de fevereiro. 

 

• Março/2021 

- 1ª chamada: 01 de março.  

- Matrícula 1ª chamada: 03 de março a 04 de março.  

- 2ª chamada: 05 de março.  

- Matrícula 2ª chamada: 08 de março a 09 de março.  

- Reunião de apresentação e início das aulas: 15 de março. 

      

Demais chamadas serão divulgadas conforme as possíveis desistências, não 

existindo assim uma data definida para tais. 

O  Cursinho Social Flaviana segue no decorrer do anos o calendário USP. 

Todavia, devido as circunstâncias pandêmicas de 2020/2021, iremos iniciar as 

aulas em desacordo com as da FEA-RP/USP, porém respeitando os feriados do 

calendário. 

Calendário USP: https://www.fearp.usp.br/grd/avisos-mural-faq/1163-

calendarios.html      

https://www.fearp.usp.br/grd/avisos-mural-faq/1163-calendarios.html
https://www.fearp.usp.br/grd/avisos-mural-faq/1163-calendarios.html


 

O CURSINHO 
O Cursinho Social Flaviana foi criado pelo Centro Acadêmico Flaviana Condeixa 

Favaretto em 2000, e até hoje tem como objetivo principal oferecer aulas para alunos 

de baixa renda dando-lhes, assim, oportunidade de entrarem em uma universidade 

de qualidade. Contamos com a ajuda de professores voluntários para ministrar as 

aulas, o que permite que trabalhemos com preço acessível aos alunos. Também 

contamos com o apoio dos membros da diretoria do Cursinho e membros do Centro 

Acadêmico. 

 

QUEM PODE ESTUDAR CONOSCO? 
Por se tratar de um cursinho pré-vestibular social, nossas vagas são destinadas aos 

alunos: de baixa renda (menor que 1,5 salário mínimo per capita),  advindos do 

ensino público ou bolsistas 100% do ensino particular, e aqueles que já 

completaram o ensino médio ou estão cursando o terceiro ano. O candidato 

também deve obrigatoriamente residir no município de Ribeirão Preto (SP). 

 

NÚMERO DE VAGAS 
Em 2021 serão oferecidas 60 vagas para alunos regulares aprovados no 

processo seletivo, e conforme desistências, serão convocados alunos da 

segunda chamada. Após a segunda chamada, caso ainda exista vagas,  haverá 

novas chamadas. 

 

Além das 60 vagas para alunos regulares, em 2021 serão abertas 30 vagas para 

a modalidade de alunos ouvintes. Os alunos ouvintes (diferente dos regulares) 

terão acesso somente as aulas ministradas pelos professores. Não terão acesso 

assim, as plataformas, materiais de apoio (digitais ou físicos) ou qualquer outro 

dispositivo além das aulas (ao vivo) ministradas pelo Google Meet. Os alunos 

ouvintes terão suporte da gestão do Cursinho Social Flaviana através de um 

grupo de Whatsapp, não ficando assim em desacordo com as normas e suporte 

dado aos demais. 

 

               Os requisitos para alunos ouvintes serão os mesmos para os alunos regulares  

               no que se refere a baixa renda (menor que 1,5 salário mínimo per capita),  

               advindos do ensino público ou bolsistas 100% do ensino particular, e aqueles  

 



 

 

 

               que já completaram o ensino médio ou estão cursando o terceiro ano. 

Diferente dos regulares estes não precisarão obrigatoriamente residir no município 

de Ribeirão Preto (SP).  

 

A modalidade de aluno ouvinte tem duração estabelecida dentro das normas citadas 

enquanto as aulas do Cursinho Social Flaviana se manterem na modalidade EaD 

(ensino a distância), devido a capacidade física das instalações do Cursinho Social 

Flaviana.  

 

Os candidatos desta modalidade devem estar cientes de que a mesma pode ser 

encerrada caso o retorno presencial aconteça. Salientamos que qualquer ajuste, 

alteração ou encerramento serão comunicadas com antecedência aos alunos 

ouvintes. 

 

HORÁRIO DAS AULAS – ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) 
Oferecemos uma única turma para o ano de 2021, esta no período da tarde das 

13:00 às 18:20, de segunda a sexta-feira. Os alunos terão neste horário 5 aulas de 

presença obrigatória, cada uma com 1 hora de duração, além de um intervalo de 

20 minutos.  

 

Durante o ano serão ministradas aulas complementares e monitorias no período 

da manhã, e caso necessário aos sábados. Todas as atividades extras (ou seja 

além das aulas) terão horários e datas definidas posteriormente de acordo com a 

disponibilidades de professores e demais alunos. 

 

As matérias ministradas são compatíveis com os conteúdos do ensino médio e 

divididas em frentes, preparando o alunos para prestar diversos vestibulares.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO SELETIVO 2021.1 

ALUNOS REGULARES E OUVINTES 
 

Inscrições online (01/Fevereiro a 19/Fevereiro): ocorrerá a partir de um 

formulário Google que será disponibilizado nas redes sociais do cursinho e no 

site do Centro Acadêmico. Serão coletados dados pessoais do estudante 

(nome, idade, endereço, renda, etc.). O formulário ficará disponível para 

inscrições até o dia 19 de fevereiro. 

 

Seleção para prova online: serão selecionados para a prova online apenas 

os alunos que estiverem dentro dos requisitos citados na seção “Quem pode 

estudar conosco?”, a partir do e-mail disponibilizado pelo candidato na 

inscrição online. 

 

Prova online (23/Fevereiro):  será composta por questões objetivas, a partir 

de um formulário Google enviado pelo e-mail de cada candidato selecionado 

cinco minutos antes do horário estipulado (09h00 da manhã). Não haverá taxa 

para a realização da prova e os 60 primeiros colocados serão convocados 

para matrícula.  

 

Resultados (1ª Chamada - 01/Março e 2ª - 05/Março):  a divulgação das 

duas listas de convocados será feita pelas páginas do cursinho no Facebook e 

Instagram. A gestão entrará em contato também pelos meios disponibilizados 

pelo candidato na inscrição online. 

 

Matrículas (1ª - 03/Março a 04/Março; 2ª - 08/Março a 09/Março):  serão 

realizadas estritamente na datas definidas em que o aluno for convocado, 

sendo responsabilidade do mesmo a atenção a datas e prazos. Além disso o 

aluno assinará um contrato digitalmente e pagará a taxa de matrícula, cujo 

valor é R$ 60,00 para alunos regulares e R$20,00 para alunos ouvintes, 

podendo ser pagas via boleto ou transferência bancária. 

 

 

 

 

 



A matrícula será realizada somente mediante o envio dos documentos 

solicitados (que constam no final deste edital). 

 

No valor da matrícula está incluso a taxa de rescisão da mesma para alunos 

regulares. Ou seja, se o aluno regular permanecer até final do ano letivo com 

alta frequência (> 85%), metade desse valor será ressarcido, sendo excessão 

assim os alunos ouvintes. 

Qualquer dúvida, entre em contato com a coordenação pelo e-mail: 

cursinho.flaviana@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO SELETIVO 2021.1 

ALUNOS REGULARES E OUVINTES 
 

PROVA 

A prova será aplicada no dia 23 de fevereiro, a partir de um formulário Google. 

Esse formulário será enviado ao candidato através do e-mail, cinco minutos 

antes do horário de prova, 09:00 horas da manhã. Somente os alunos que 

realizaram a inscrição nas datas estipuladas no presente edital poderão 

realizar a prova. 

 

A prova será de múltipla escolha, contendo 45 questões que abrangem as 

disciplinas do ensino médio. O tempo de duração da prova será de 02:30 hrs 

(duas horas e trinta minutos), dessa forma o formulário ficará disponível para 

respostas das 09h00 hrs  até às 11h30 hrs (horário de Brasília). 

 

 MATRÍCULA 

As matrículas ocorrerão por e-mail atráves de um formulário, com o envio dos 

documentos abaixo, a assinatura digital do contrato de prestação de serviços 

e o pagamento da taxa de matrícula, no valor de R$60,00. 

Com intuito de verificar a veracidade das informações dadas no formulário, 

listaremos uma lista de documentos que deverão ser entregues no dia da 

matrícula. 

 

- Xerox do RG e CPF do candidato.  

- Comprovante de matrícula do ensino médio ou do comprovante de 

conclusão do ensino médio. 

- Comprovante de residência. 

- Comprovante de pagamento da taxa de matrícula. 

- Comprovante de renda do candidato e de moradores da casa: 

 

 

 

 

 

- No caso de desempregados, apresentar declaração ra desempregados. 



- Os moradores da casa que realizam trabalho autônomo deverão 

apresentar declaração para autônomos. 

- Xerox do holerite dos empregados; 

- Os aposentados precisam enviar comprovante de aposentadoria. 

 


